
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่าย 
(งบแผ่นดิน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2558 
(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ 001 /2558 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 



ก 
 

ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็น
แผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 7 ผลผลิต งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมทั้งสิ้น 378,060,800 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
(งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 
 

 (นายเกษม บ ารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน 2557 
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สารบัญ 
หน้า 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ฉ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25578 

ซ 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฌ 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจ่าย 
ญ 

 งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ 

ฏ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1 
แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 
โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1 
1. งานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1 

151168200100 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1 
151168200200 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร 10 
151168200300 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  16 
151168200400 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 Internation Symposium on 

Multimedia and Commumication Technology (ISMAC 2015) 
22 

151168200500 โครงการสหกิจศึกษาสู่อาเซียน  28 
151168200600 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ ส าหรับศูนย์อาเซียนศึกษา 38 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 46 
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 46 
ผลผลิตที่ 1  : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 
1. งานจัดการศึกษา 46 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 
151433100700 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 
151433100800 โครงการ  พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 52 
151433100900 โครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 
151433101000 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 
151433101100 โครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 72 
151433101200 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 83 
151433101300 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 90 
151433101400 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2558 100 
151433101500 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 



ค 
 

151433101600 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 113 
151433101700 โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ าและระบบระบายน้ าหน้าอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
124 

151433101800 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 131 
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 160 

1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 160 
151433201900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) 160 

ผลผลิตที่ 2  : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 166 
1. งานจัดการศึกษา 166 

1020000  คณะครุศาสตร ์ 166 
151434102000 โครงการการจัดการศึกษาพิเศษ 166 
151434102100 งานพัฒนานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเป็นครู 177 
151434102200 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บุคลากร 190 
151434102300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ 198 

1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 208 
151434102400 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 208 
151434102500 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 214 
151434102600 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220 
151434102700 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 226 
151434102800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 232 
151434102900 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย 238 
151434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
244 

151434103100 โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 251 
1040000  คณะวิทยาการจัดการ 264 

151434103200 โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 264 
151434103300 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 270 
151434103400 งานส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 277 
151434103500 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 284 
151434103600 โครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 292 
151434103700 โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมภาษาอังกฤษ 299 
151434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา 305 
151434103900 โครงการสนับสนุนงานศูนย์สหกิจศึกษา 314 
151434104000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 320 
151434104100 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 326 
151434104200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ 333 

   



ง 
 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 343 
1010100  กองกลาง 343 

151434204300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 343 
151434204400 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สายสนับสนุนวิชาการ 350 

1010200  กองนโยบายและแผน 368 
151434204500 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 368 
151434204600 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 374 

1010300  กองบริการการศึกษา 384 
151434204700 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 384 
151434204800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ 390 

1010400  กองพัฒนานักศึกษา 397 
151434204900 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 397 
151434205000 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 403 

1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 410 
151434205100 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 410 
151434205200 งานสนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 418 
151434205300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 426 

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 435 
151434205400 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 435 

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 442 
1. งานบริการวิชาการ 442 

1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 442 
151435205500 โครงการตามพระราชด าริ 442 
151435205600 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 454 
151435205700 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 467 
151435205800 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 475 
151435205900 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 487 
151435206000 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 499 

2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 522 
1020000 คณะครุศาสตร ์ 522 

151422106100 งานพัฒนาวิชาชีพครู 522 
   
   
   
   
   
   



จ 
 

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 534 
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

534 

1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 534 
1020109  โรงเรียนสาธิตมัธยม 534 

151422106200 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

534 

1020108  โรงเรียนประถมสาธิต 543 
151422106300 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 543 

1020107  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 550 
151422106400 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 550 

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 558 

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 558 
1070000  สถาบันอยุธยาศึกษา 558 

151446206500 โครงการศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา 558 
151446206600 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 565 
151446206700 โครงการอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 573 
151446206800 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1 "ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา - 

อาเซียน" 
579 

151446206900 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 2 "ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา - 
อาเซียน" 

587 

151446207000 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 3 "บริบททางวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาประชาคมอาเซียน" 

594 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 602 
แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 602 

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  602 

1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 602 
151657207100 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจ า ปี พ.ศ.2558 602 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 378,060,800 บาท 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. การฟื้นฟูความ
เช่ือมั่นและเร่งรัด 
การวางรากฐานท่ีดี
ของประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.5 การด าเนินการ
ตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

     

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

ประชาชนได้รับ
โอกาส 
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
ก าหนด 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก  
ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ 

      

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
ก าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต
นักศึกษาและชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินและประเทศ 

       

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

งบประมาณ 2,900,000 6,247,400 43,183,500 315,252,700 7,000,000 650,000 2,827,200 
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ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

    
ยุทธศาสตร์ 
แผนฯ 15 ปี
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถ่ิน มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 3)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

       

เป้าประสงค์ 
แผนฯ 15ปี
มหาวิทยาลัย 

1)การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  
รวมท้ังตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

3)การให้บริการทาง
วิชาการท่ี

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถ่ินและ

สังคม 

4)ศักยภาพครู 
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความต้องการของ

สังคม 

5)ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมือง

มรดกโลกมีความมั่นคง
แพร่หลายและยั่งยืน 

6)สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
รวมท้ัง 

สุขภาวะของ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ

เหมาะสม 

7)มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และตอบสนอง 

ความต้องการของท้องถ่ิน 

2)การวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์

นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่

ตอบสนองความ
ต้องการของ
สังคม น าไปสู่
การพัฒนา
ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ 

8)การศึกษา 
วิจัย และ 
สืบสาน

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

แนว
พระราชด าริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
กวา้งขวาง

และต่อเน่ือง 

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2558 

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2.คลัง
ปัญญา
ของสังคม 
พร้อมช้ีน า
ท้องถ่ิน
และสังคม 

5.บริหาร
จัดการ
องค์กรอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู่
ความเป็นเลิศ 

4.เสริมสร้าง
แหล่งรวม
นักวิชาการท่ี
เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.สืบสาน 
ท านุบ ารุง 
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 
และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี
ไทย 

8.เสริมสร้าง
ความเป็น
ส่วนหน่ึงและ
เป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการด้าน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก 

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่ง
ทางวิชาการ 

2.คลังปัญญา
ของสังคม พร้อม
ช้ีน าท้องถ่ินและ
สังคม 

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชด าริ 
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.
เสริมสร้าง
แหล่งรวม
นักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ 
และ
คุณธรรม 

9.สร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
วิชาการ 
และพรอ้ม
เข้าสู่
อาเซียน
และสากล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต ่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

       

ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย 

- สงป.1 จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ทาง
การศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเข้ารับ
การอบรมด้านภาษา 
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนกัศึกษา 
จ านวน 1,216 คน 
- สงป.2 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65  
 
 

- สงป. 26 จ านวน
นักเรียนที่ได้รับ
สนับสนุนตาม
โครงการ 1,259 คน 
- สงป. 27 ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน ร้อยละ 
100 
 

- สงป.3 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 140 คน 
- สงป.4 จ านวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 600 คน 
- สงป.5 จ านวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ จ านวน 1,604 คน 
- สงป.6 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ ร้อย
ละ 80 
- สงป.7 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 80 
- สงป.8 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด  
ร้อยละ 80 

- สงป.9 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1,219 คน 
- สงป.10 จ านวนนกัศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 1,250 คน 
- สงป.11 จ านวนนกัศึกษาที่
คงอยู่ 5,374 คน 
- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 84 
- สงป.13 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 
89 
- สงป.14 ผู้ส าเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 86  

- สงป.15 จ านวนผู้เขา้รับ
บริการ 2,850 คน 
- สงป. 16 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จ านวนครู/ผู้บริหาร
ที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 60 
คนต่อปี 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้
บริหาร ร้อยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 
 

- - สงป.28 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 

- - สงป.29 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3,500 คน 

- - สงป.30 โครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ร้อยละ 85 

- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา  
ร้อยละ 85 

- สงป.32 จ านวน
โครงการวิจัย 6 
โครงการ 
- สงป.33 จ านวน
โครงการวิจัยทีแ่ล้ว
เสร็จ 14 โครงการ 
- สงป.34 จ านวน
ผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
16 โครงการ 
- สงป.35 
โครงการวิจัยทีแ่ล้ว
เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ร้อยละ 85 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 378,060,800  บาท 

 
 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,900,000 0.77 
   แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,900,000 0.77 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 372,333,600 98.48 
   แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 365,436,200 96.66 
   แผนงาน 4.2 : แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6,247,400 1.65 
   แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 650,000 0.17 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 2,827,200 0.75 
   แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,827,200 0.75 

รวมทั้งสิ้น 378,060,800   100.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจ่าย 

 

 เงินเดือน
 ค่าจ้าง
ประจ า

 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ  ค่าส่ธารณูปโภค ค่าครภุณัฑ์
 ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

-                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      
แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      
โครงการที ่1 : โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      

58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   158,244,800  12,900,800   372,333,600    98.49    
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   151,347,400   12,900,800   365,436,200    96.66    
ผลผลิตที ่1  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 17,138,200  -               -               -                7,549,800     2,487,640      1,942,160      -                   10,500,000   164,900       -                   3,400,800    43,183,500     11.42    
ผลผลิตที ่2  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 41,063,500  7,356,400  7,610,900  1,792,300    3,711,300     2,626,150      1,870,250      5,174,200      15,613,100   74,587,200   148,347,400   5,500,000     315,252,700    83.39    
ผลผลิตที ่3  : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 3,000,000      4,000,000     7,000,000       1.85     
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 6,247,400      -                 6,247,400       1.65      

-                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 6,247,400      -                 6,247,400       1.65      
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 650,000         -                 650,000          0.17      
ผลผลิตที ่4  : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 650,000         -                 650,000          0.17      
ยทุธศาสตรท์ี ่6 : การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจัิยและนวตักรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      
แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนการวจัิย -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      
ผลผลิตที ่1  : ผลงานวจัิยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      

58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   163,972,000   12,900,800   378,060,800   100.00  รวมทัง้สิ้น

 งบรายจา่ยอ่ืน รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : ยทุธศาสตรเ์รง่รดัการพัฒนาประเทศ และเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเทา่เทยีมกันในสังคม

โครงการที ่1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจา่ย

รอ้ยละ

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

 งบเงินอุดหนุน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

 
สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 74,961,300 19.83 
เงินเดือน  58,201,700 15.39 

ค่าจ้างประจ า 7,356,400 1.95 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,610,900 2.01 
ค่าจ้างช่ัวคราว 1,792,300 0.47 

งบด าเนินงาน 25,361,500 6.71 
ค่าตอบแทน 11,261,100 2.98 

ค่าใช้สอย 5,113,790 1.35 
ค่าวัสด ุ 3,812,410 1.01 

ค่าสาธารณูปโภค 5,174,200 1.37 
งบลงทุน 100,865,200 26.68 
ค่าครุภณัฑ ์ 26,113,100 6.91 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,752,100 19.77 

งบเงินอุดหนุน 163,972,000 43.37 

งบรายจ่ายอื่น        12,900,800  3.41 

รวม 378,060,800 100.00 
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งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จ าแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ 
 

 เงินเดือน
 ค่าจ้าง
ประจ า

 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ  ค่าส่ธารณูปโภค ค่าครภุณัฑ์
 ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   163,972,000   12,900,800   378,060,800   100.00  
-                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      

แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      
โครงการที ่1 : โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      
1. งานเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,900,000      -                 2,900,000       0.77      
151168200100 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,500,000      1,500,000       0.40      
151168200200 โครงการอบรมพฒันาภาษาองักฤษแกบ่คุลากร 600,000         600,000          0.16      
151168200300 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 100,000         100,000          0.03      
151168200400 โครงการประชมุวชิาการนานาชาติ 2015 Internation Symposium on Multimedia and 

Commumication Technology (ISMAC 2015)
300,000         300,000          0.08     

151168200500 โครงการสหกจิศึกษาสู่อาเซียน 200,000         200,000          0.05      
151168200600 โครงการพฒันาส่ือสารสนเทศ ส าหรับศูนยอ์าเซียนศึกษา 200,000         200,000          0.05      

58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   158,244,800  12,900,800   372,333,600    98.49    
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   151,347,400   12,900,800   365,436,200    96.66    
ผลผลิตที ่1  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 17,138,200  -               -               -                7,549,800     2,487,640      1,942,160      -                   10,500,000   164,900       -                   3,400,800    43,183,500     11.42    
1. งานจัดการศึกษา -                 -               -               -                382,200       1,764,040      1,222,160      -                   10,500,000   164,900       -                   3,400,800    17,434,100     4.61      

1050000 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -                 -               -               -                382,200       1,764,040      1,222,160      -                   10,500,000   164,900       -                   3,400,800     17,434,100     4.61      
151433100700 งานจัดการเรียนการสอนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000       550,000        650,000          0.17      
151433100800 โครงการ  พฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 93,600         16,000          80,400          190,000          0.05      
151433100900 โครงการประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36,000         18,740          45,260          100,000          0.03      
151433101000 งานบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000         184,400        364,400          0.10      
151433101100 โครงการ พฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ 44,400         940,250         95,900          1,080,550       0.29      
151433101200 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต 24,000         64,750          35,250          124,000          0.03      
151433101300 โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 34,200         245,400         85,450          365,050          0.10      
151433101400 โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2558 198,900         145,500        344,400          0.09      
151433101500 โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000         100,000         150,000          0.04      
151433101600 โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,400,800     3,400,800       0.90      
151433101700 โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ าและระบบระบายน้ าหน้าอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 164,900       164,900          0.04      
151433101800 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 10,500,000   10,500,000     2.78      
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 17,138,200  -               -               -                7,167,600     723,600         720,000        -                   -                 -                 -                   -                 25,749,400     6.81     

1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 17,138,200  -               -               -                7,167,600     723,600         720,000        -                   -                 -                 -                   -                 25,749,400     6.81     
151433201900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์ 17,138,200  7,167,600     723,600         720,000        25,749,400     6.81      

 งบรายจา่ยอ่ืน รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
ยทุธศาสตรท์ี ่1 : ยทุธศาสตรเ์รง่รดัการพัฒนาประเทศ และเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเทา่เทยีมกันในสังคม

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจา่ย

รอ้ยละ

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

 งบเงินอุดหนุน

 



ฐ 
 

 เงินเดือน
 ค่าจ้าง
ประจ า

 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ  ค่าส่ธารณูปโภค ค่าครภุณัฑ์
 ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ผลผลิตที ่2  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 41,063,500  7,356,400  7,610,900  1,792,300    3,711,300     2,626,150      1,870,250      5,174,200      15,613,100   74,587,200   148,347,400   5,500,000     315,252,700    83.39    
1. งานจัดการศึกษา -                 -               -               -                776,600       1,219,710      1,011,930      1,200            3,370,800    -                 1,010,000      -                 7,390,240       1.95      

1020000  คณะครศุาสตร์ -                 -               -               -                405,800       222,730         624,750        -                   1,194,200    -                 1,010,000      -                 3,457,480       0.91      
151434102000 โครงการการจัดการศึกษาพเิศษ 1,010,000      1,010,000       0.27      
151434102100 งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู 300,200       76,930          506,150        883,280          0.23      
151434102200 งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร 105,600       145,800         118,600        370,000          0.10      
151434102300 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ 1,194,200    1,194,200       0.32      

1030000  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ -                 -               -               -                195,000       485,740        307,020        1,200            1,360,000    -                 -                   -                 2,348,960       0.62      
151434102400 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19,200         70,900          10,900          101,000          0.03      
151434102500 โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,600         98,730          40,000          151,330          0.04      
151434102600 โครงการประชาสัมพนัธค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000          7,500            37,500           0.01      
151434102700 โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 132,600       18,500          1,200            152,300          0.04      
151434102800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,000          205,030        255,030          0.07      
151434102900 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวจิัย 100,000         100,000          0.03      
151434103000 โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสายวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,600         136,110         25,090          191,800          0.05      
151434103100 โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,360,000    1,360,000       0.36      

1040000  คณะวทิยาการจัดการ -                 -               -               -                175,800       511,240         80,160          -                   816,600       -                 -                   -                 1,583,800       0.42      
151434103200 โครงการประชาสัมพนัธ ์คณะวทิยาการจัดการ 67,200          800              68,000           0.02      
151434103300 โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 9,000           80,900          1,500            91,400           0.02      
151434103400 งานส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ คณะวทิยาการจัดการ 3,600           44,900          3,300            51,800           0.01      
151434103500 โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 16,200         27,030          4,870            48,100           0.01      
151434103600 โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 1,800           34,200          4,000            40,000           0.01      
151434103700 โครงการพฒันาบคุลากรอบรมภาษาองักฤษ 30,000         2,000            32,000           0.01      
151434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา 115,200       111,110         53,690          280,000          0.07      
151434103900 โครงการสนับสนุนงานศูนยส์หกจิศึกษา 24,000          24,000           0.01      
151434104000 โครงการพฒันาบคุลากรสาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 23,151          23,151           0.01      
151434104100 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารคณะวทิยาการจัดการ 98,749          10,000          108,749          0.03      
151434104200 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการจัดการ 816,600       816,600          0.22      
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 41,063,500  7,356,400  7,610,900  1,792,300    2,934,700     1,406,440      858,320        5,173,000      12,242,300   74,587,200   147,337,400   5,500,000     307,862,460   81.43    

1010100  กองกลาง 41,063,500  7,356,400  7,610,900  1,792,300    2,909,700     1,122,440      200,000        5,173,000      7,623,000    74,587,200   147,337,400   -                 296,775,840   78.50    
151434204300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 41,063,500  7,356,400  7,610,900  1,792,300    2,909,700     1,122,440      200,000        5,173,000      74,587,200   147,337,400   289,152,840    76.48    
151434204400 โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ 7,623,000    7,623,000       2.02      

1010200  กองนโยบายและแผน -                 -               -               -                25,000         154,000         143,440        -                   -                 -                 -                   1,500,000     1,822,440       0.48     
151434204500 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 25,000         154,000         143,440        322,440          0.09      
151434204600 โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 1,500,000     1,500,000       0.40      

1010300  กองบรกิารการศึกษา -                 -               -               -                -                  10,000          312,440        -                   995,000       -                 -                   -                 1,317,440       0.35      
151434204700 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 10,000          312,440        322,440          0.09      
151434204800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ 995,000       995,000          0.26      
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1010400  กองพัฒนานักศึกษา -                 -               -               -                -                  120,000         202,440        -                   450,000       -                 -                   -                 772,440          0.20      
151434204900 งานบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา 120,000         202,440        322,440          0.09      
151434205000 งานจัดซ้ือครุภณัฑ์หอพกันักศึกษา 450,000       450,000          0.12      

1080000  ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   3,053,300    -                 -                   4,000,000     7,053,300       1.87     
151434205100 งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,000,000     2,000,000       0.53      
151434205200 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,000,000     2,000,000       0.53      
151434205300 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3,053,300    3,053,300       0.81      

1060000 สถาบนัวจัิยและพัฒนา -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   121,000       -                 -                   -                 121,000          0.03      
151434205400 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 121,000       121,000          0.03      
ผลผลิตที ่3  : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 3,000,000      4,000,000     7,000,000       1.85     
1. งานบรกิารวชิาการ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 3,000,000      -                 3,000,000       0.79      

1060000  สถาบนัวจัิยและพัฒนา -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 3,000,000      -                 3,000,000       0.79      
151435205500 โครงการตามพระราชด าริ 435,000         435,000          0.12      
151435205600 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน 472,500         472,500          0.12      
151435205700 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน 170,000         170,000          0.04      
151435205800 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 468,000         468,000          0.12      
151435205900 โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนและการวจิัย 420,000         420,000          0.11      
151435206000 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 1,034,500      1,034,500       0.27      
2 งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวชิาชีพครู -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 -                   4,000,000     4,000,000       1.06      

1020000 คณะครศุาสตร์ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 -                   4,000,000     4,000,000       1.06      
151422106100 งานพฒันาวชิาชพีครู 4,000,000     4,000,000       1.06      
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 6,247,400      -                 6,247,400       1.65      

-                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 6,247,400      -                 6,247,400       1.65      
1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 6,247,400      -                 6,247,400       1.65      

1020109  โรงเรยีนสาธิตมัธยม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 4,060,410      -                 4,060,410       1.07      
151422106200 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 4,060,410      4,060,410       1.07      

1020108  โรงเรยีนประถมสาธิต -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 1,613,160      -                 1,613,160       0.43      
151422106300 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับประถมศึกษา 1,613,160      1,613,160       0.43      

1020107  โรงเรยีนสาธิตปฐมวยั -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 573,830         -                 573,830         0.15      
151422106400 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวยั 573,830         573,830         0.15      
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 650,000         -                 650,000          0.17      
ผลผลิตที ่4  : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 650,000         -                 650,000          0.17      

1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 650,000         -                 650,000          0.17      
151446206500 โครงการศึกษาและเผยแพร่วฒันธรรมอยธุยา 228,000         228,000          0.06      
151446206600 โครงการสืบสานและเชดิชวูฒันธรรมอยธุยา 177,000         177,000          0.05      
151446206700 โครงการอนุรักษแ์ละสร้างสรรค์วฒันธรรมอยธุยา 20,000           20,000           0.01      
151446206800 โครงการ วฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 1 "ภมูิวฒันธรรมอยธุยา - อาเซียน" 75,000           75,000           0.02      
151446206900 โครงการ วฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 2 "ศิลปวฒันธรรมอยธุยา - อาเซียน" 75,000           75,000           0.02      
151446207000 โครงการ วฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 "บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันา

ประชาคมอาเซียน"
75,000           75,000           0.02      

ยทุธศาสตรท์ี ่6 : การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจัิยและนวตักรรม -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      
แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนการวจัิย -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      
ผลผลิตที ่1  : ผลงานวจัิยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      

1060000  สถาบนัวจัิยและพัฒนา -                 -               -               -                -                  -                   -                   -                   -                 -                 2,827,200      -                 2,827,200       0.75      
151657207100 โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอโครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558 2,827,200      2,827,200       0.75      

58,201,700  7,356,400  7,610,900  1,792,300    11,261,100   5,113,790      3,812,410      5,174,200      26,113,100   74,752,100   163,972,000   12,900,800   378,060,800   100.00  รวมทัง้สิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงาน 1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1. งานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
151168200100 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การฟื้นฟูความเช่ือมั่นและเรํงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบข๎อตกรงประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการอบรมดา๎น

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย๑และนักศึกษา 
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะดา๎นภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       1,500,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:       คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มีภาระหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    มาตรา 
8 (6) ประสานความรํวมมือและชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
องค๑กรอื่นทั้งในและตํางประเทศในการพัฒนาท๎องถิ่น  
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะต๎องมีความพร๎อมทั้งด๎านการเตรียมหลักสูตร ให๎สามารถแขํงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนได๎  จึงได๎กําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูํการบรรลุเปูาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํอาเซียน   

2.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งได๎แกํ อาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่ให๎มีความรู๎
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํอาเซียน 

3.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษให๎กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํอาเซียน 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข๎ารับ
การอบรมภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย๑และนักศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพ่ิมข้ึน 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาจีน 20 คน 
1.2 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาญี่ปุุน 20 คน 
1.3 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบคุคลภายนอก 20 คน 
1.4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษา 760 คน 
1.5 คํายภาษาอังกฤษ 70 คน 
1.6 คํายภาษาญี่ปุุน 60 คน 
1.7 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต 20 คน 
1.8 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 40 คน 
1.9 การเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 40 คน 
1.10 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับอาจารย๑ 60 คน 
1.11 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเจ๎าหน๎าท่ี 40 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 
2. เสริมสร๎างทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันสําหรับเจ๎าหน๎าที่ในมหาวิทยาลัย 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  21.85   เป็นเงิน  327,830  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  17.49   เป็นเงิน  262,300  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  55.46  เป็นเงิน  831,870  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ  5.20    เป็นเงิน  780,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 อบรมภาษาจีน 1 28,300  28,300       
2 อบรมภาษาญี่ปุุน 1 28,300    28,300     
3 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบคุคลภายนอก 1 20,150  20,150       
4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษา 3 480,000  160,000  160,000  160,000   
5 คํายภาษาอังกฤษ 1 175,690      175,690   
6 คํายภาษาญี่ปุุน 1 172,910      172,910   
7 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิต 1 42,750      42,750   
8 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 74,000    74,000     
9 การเขียนเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 1 202,520      202,520   
10 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับอาจารย๑ 2 156,000      78,000  78,000 
11 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเจ๎าหน๎าท่ี 1 119,380  119,380       

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  327,830  262,300  831,870  78,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 อบรมภาษาจีน 28,300  
 ค่าตอบแทน 12,000  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 20 ช.ม.ๆละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย 6,300  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 21     คนๆละ  6 มื้อๆละ 25 บาท 3,150  
 -คําอาหาร 21     คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 3,150  
 ค่าวัสดุ 10,000  
 คําวัสด ุ       10,000  
2 อบรมภาษาญี่ปุ่น 28,300  
 ค่าตอบแทน 12,000  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 20 ช.ม.ๆละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย 6,300  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 21     คนๆละ  6 มื้อๆละ 25 บาท 3,150  
 -คําอาหาร 21     คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 3,150  
 ค่าวัสดุ 10,000  
 คําวัสด ุ       10,000  
3 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับบุคคลภายนอก 20,150  
 ค่าตอบแทน 12,000  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 20 ช.ม.ๆละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย 3,150  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 21     คนๆละ  6 มื้อๆละ 25 บาท 3,150  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ       5,000  
4 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษา 480,000  
 ค่าตอบแทน 345,600  
 -คําวิทยากร 24 คนๆละ 24 ช.ม.ๆละ 600 บาท 345,600  
 ค่าวัสดุ 134,400  
 คําวัสด ุ       134,400  

5 ค่ายภาษาอังกฤษ 175,690  
 ค่าตอบแทน 43,200  
 -คําวิทยากร 6 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 ค่าใช้สอย 126,960  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 76 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 11,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําอาหาร 76 คนๆละ   600 บาท 45,600  
 -คําที่พัก 78 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท 39,000  
 -คําพาหนะ     30,000 บาท 30,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 960  
 ค่าวัสดุ 5,530  
 คําวัสด ุ       5,530  
6 ค่ายภาษาญี่ปุ่น 172,910  
 ค่าตอบแทน 43,200  
 -คําวิทยากร 6 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 ค่าใช้สอย 120,710  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 71 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 10,650  
 -คําอาหาร 71 คนๆละ   600 บาท 42,600  
 -คําที่พัก 73 คนๆละ   500 บาท 36,500  
 -คําพาหนะ     30,000 บาท 30,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 960  
 ค่าวัสดุ 9,000  
 คําวัสด ุ       9,000  
7 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 42,750  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 30 ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 15,750  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 21 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 5,250  
 -คําอาหาร 21 คนๆละ 5 มื้อๆละ 100 บาท 10,500  
 ค่าวัสดุ 9,000  
 คําวัสด ุ       9,000  
8 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 74,000  
 ค่าตอบแทน 28,800  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช.ม.ๆละ 600 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย 25,200  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 42 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 8,400  
 -คําอาหาร 42 คนๆละ 4 มื้อๆละ 100 บาท 16,800  
 ค่าวัสด ุ 20,000  
 คําวัสด ุ       20,000  

9 การเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานวชิาการ 202,520  
 ค่าตอบแทน 24,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 20 ช.ม.ๆละ 600 บาท 24,000  

 ค่าใช้สอย 158,520  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 42 คนๆละ 5 มื้อๆละ 50 บาท 10,500  
 -คําอาหาร 42 คนๆละ   1,650 บาท 69,300  
 -คําที่พัก 44 คนๆละ 2 คืนๆละ 750 บาท 66,000  
 -คําพาหนะ     12,000 บาท 12,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 720  
 ค่าวัสดุ 20,000  
 คําวัสด ุ       20,000  

10 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับอาจารย์ 156,000  
 ค่าตอบแทน 57,600  
 -คําวิทยากร 4 คนๆละ 24 ช.ม.ๆละ 600 บาท 57,600  
 ค่าใช้สอย 50,400  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 84 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 16,800  
 -คําอาหาร 84 คนๆละ 4 มื้อๆละ 100 บาท 33,600  
 ค่าวัสดุ 48,000  
 คําวัสด ุ       48,000  

11 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเจ้าหน้าที่ 119,380  
 ค่าตอบแทน 21,600  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย 92,780  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 43 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 6,450  
 -คําอาหาร 43 คนๆละ   950 บาท 40,850  
 -คําที่พัก 44 คนๆละ 1 คืนๆละ 750 บาท 33,000  
 -คําพาหนะ     12,000 บาท 12,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ       5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151168200101 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาจีน 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      28,300      28,300
151168200102 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาญี่ปุ่น 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      28,300      28,300
151168200103 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ส าหรับบคุคลภายนอก
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      20,150      20,150

151168200104 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษา

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน    160,000    160,000     160,000     480,000

151168200105 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายภาษาองักฤษ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน     175,690     175,690
151168200106 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายภาษาญี่ปุ่น 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน     172,910     172,910
151168200107 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาองักฤษส าหรับบคุลากร

โรงเรียนสาธติ
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน       42,750      42,750

151168200108 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเขยีนภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      74,000      74,000
151168200109 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเขยีนเพือ่น าเสนอผลงานวชิาการ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน     202,520     202,520
151168200110 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ส าหรับอาจารย์
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน       78,000       78,000     156,000

151168200111 1030000 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับเจ้าหน้าที่

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน    119,380     119,380

327,830   262,300   831,870    78,000       1,500,000

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง

รวมทัง้สิ้น

รวม   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.2.1 ประเมินผล โดยใช๎แบบทดสอบกํอนและหลังการอบรม 
10.2.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารับการอบรม  

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
    1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  

ยุทธศาสตร๑ที่ 1: ยุทธศาสตร๑เรํงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
   2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต  
   2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555–2559  
2.3 ความสอดคล๎องกับองค๑ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎  
2.4 ความสอดคล๎องกับองค๑ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ ประจาปี 2558 (สงป.)  

ตัวบํงชี้ที่ 18 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบํงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ  
ตัวบํงชี้ที่ 21 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา  

3. ความสอดคล๎องกับองค๑ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ (กพร.) 
    ตัวบํงชี้ที ่3 ร๎อยละของนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ๑การทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน
ภาษาตํางประเทศ 
    ตัวบํงชี้ที ่4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
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1010200  กองนโยบายและแผน 
151168200200 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
   โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดทําข้ึนใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑เรํงรดัการพัฒนาประเทสและเตรียมความพร๎อมสุํประชาคมอาเซียน 
แผนงบประมาณ: 1.1 แผนงานรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแกํบุคลากร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการอบรมดา๎น

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย๑และนักศึกษา 
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะดา๎นภาษาเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 65 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 600,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู๎อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานวิเทศสัมพันธ๑ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน๎าที่ และ
ความรับผิดชอบในการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให๎มีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน และยกระดับมหาวิทยาลัยให๎เป็นที่ยอมรับของสากล การจัดการอบรม
ดังกลําวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญตํอการรองรับความเป็นสากลในอนาคต  

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให๎มีความเป็นสากล  
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 3. เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ.  องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร TOEFL 40 คน 
1.2 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 40 คน 
1.3 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรนําเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 20 คน 
1.4 จํานวนผู๎เข๎าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรฟื้นฟูและสรา๎งทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษ 40 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูํสากล 
2.2 ร๎อยละของความสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจํานวนเครือขํายความรํวมมือกับ

ตํางประเทศ 
2.3 ระดับความพึงพอใจของที่เข๎ารํวมอบรม 
 

           3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 50 เป็นเงิน  300,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 50 เป็นเงิน  300,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร  600,000    300,000  300,000   

 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร TOEFL           
 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรสอนรายศึกษาวิชาทั่วไปเป็น

ภาษาอังกฤษ 
          

 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการนําเสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

          

 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรฟื้นฟแูละสร๎างทักษะในการ
ใช๎ภาษาอังกฤษ 

          

รวมท้ังสิ้น  600,000    300,000  300,000   

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากร   
 งบด าเนินงาน 600,000  
   ค่าใช้สอย 600,000  
   -คําจ๎างเหมาตลอดหลักสูตร 600,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151168200201 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการอบรมพฒันาภาษาองักฤษ
แกบ่คุลากร

โครงการอบรมพฒันาภาษาองักฤษ
แกบ่คุลากร

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน     300,000     300,000   600,000

            -       300,000     300,000           -     600,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1   ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการอบรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
10.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาษาอังกฤษให๎กับบุคลากร 
10.1.3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํสากล 

 10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

  10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ  
10.3.2 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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1010300  กองบริการการศึกษา 
151168200300  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
 งบ กศ. บป.  
 งบบัณฑิตศึกษา  
 งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่  1 ยุทธศาสตร๑เรํงรดัการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
แผนงบประมาณ: 1.1 แผนงานรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑

และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑

และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาค 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษาชาวตํางชาติเข๎ารับการอบรมเตรยีมความพร๎อม    

ภาษาไทยสําหรบัชาวตํางชาต ิ
    2.   ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ทักษะภาษาไทย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 65  

3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมเตรียมความพร๎อมภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      100,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ :  

นายปราโมทย๑  ระวิน  กองบริการการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยได๎รํวมมือกับอาเซียนในการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงและความเจริญรุํงเรืองในภูมิภาคทั้งทาง  
ด๎านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล๎องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบาย
ของรัฐบาลไทยในการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และกลุํมประเทศอาเซียน โดยใช๎การศึกษา
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญในการเสริมสร๎างความเจริญรุํงเรืองทางด๎าน
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร๎ างความรํวมมือด๎าน
การศึกษาเพ่ือให๎บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบํงปัน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
พัฒนาภูมิภาคอยํางยั่งยืน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายขยายความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตํางชาติเพ่ิมข้ึน ในด๎านการจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนระหวํางนักศึกษา งานวิชาการ
และอ่ืน ๆ  โดยในปี 2558 มหาวิทยาลัยได๎มีนักศึกษาตํางชาติ ที่จะเข๎าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยใช๎ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน  และเนื่องจากนักศึกษาตํางชาติต๎องได๎รับการศึกษาการใช๎
ภาษาไทยเพ่ือปรับพ้ืนฐานและพัฒนาเพ่ือนําไปสูํการศึกษาในชั้นเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให๎สอดรับ
นโยบายดังกลําว และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู๎อยํางสูงสุด  รวมทั้งเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตํางชาติ จึงได๎จัดทําโครงการ
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อบรมเตรียมความพร๎อมภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎
เป็นอยํางด ี
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อจัดทํารายวิชาภาษไทยสําหรับชาวตํางชาติ 
2.2  เพื่ออบรมให๎มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมในบริทบของ 
       ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
2.3  เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมสามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน และแสวงหาความรู๎ในระดับที่สูงขึ้น 
2.4  เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมีเจตคติที่ดีตํอภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่  2   ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ 
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จัดทํารายวิชาภาษาไทย 4   ระดับ 
2 กิจกรรมการอบรม (30 ชม.ตํอ 1 ระดับ) 30-120   ชั่วโมง 
3 จํานวนผู๎เข๎ารับการอบรม    20    คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1   มีรายวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติที่มีมาตรฐาน 

    2.2   มีความรู๎ ความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมในบริทบของขนบธรรมเนียม 
           ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57) เบิกจํายร๎อยละ  21 เป็นเงิน 21,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 79 เป็นเงิน 79,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดทํารายวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ 1 ครั้ง 21,000 1 21,000        
 2 อบรมวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ 1 ครั้ง 79,000   1 79,000     

รวมท้ังสิ้น  100,000  21,000  79,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดท ารายวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 21,000  
   ค่าตอบแทน 10,800  
 - กรรมการวิพากษ๑ 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
   ค่าใช้สอย 7,300  
 - อาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 500  
 - คําจ๎างพิมพ๑   120 หน๎าๆละ 15 บาท 1,800  
 - คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ   4,000 บาท 4,000  
   ค่าวัสดุ 2,900  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ   2,900 บาท 2,900  
2   อบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 78,000  
   ค่าตอบแทน 48,000  
 - วิทยากร 120 ช่ัวโมงๆละ   400 บาท 48,000  
 ค่าใช้สอย 28,000  
 - คําอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 20 มื้อๆละ 50 บาท 20,000  
 - จัดทําข๎อสอบวัดระดับ

ความรู๎กํอนอบรม และหลัง
อบรม และแบบสอบถาม 

4 ครั้งละ   500 บาท 2,000  

 - ตรวจคําตอบและวเิคราะห๑
ข๎อมูล 

4 ครั้งๆละ   250 บาท 1,000  

 - คําถาํยเอกสาร 1 ครั้งๆละ   5,000 บาท 5,000  
   ค่าวัสดุ 3,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ   3,000 บาท 3,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1

 (ต.ค.-
ธ.ค.)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-
ม.ีค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-
ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151168200301 1010300  กองบริการการศึกษา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ

จัดท ารายวชิาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน     21,000    21,000

151168200302 1010300  กองบริการการศึกษา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ

อบรมวชิาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 79000    79,000

21,000    79,000    -         100,000 

รวม
รหสัเขตตามหน้าที/่

กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  9.1   มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/รายวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติที่มีมาตรฐาน 
  9.2  ผู๎เข๎าอบรมได๎รับความรู๎ และมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมในบริทบของ 

           ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
     9.3  ผู๎เข๎าอบรมสามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน และแสวงหาความรู๎ในระดับที่สูงขึ้น 
     9.4  ผู๎เข๎าอบรมมีเจตคติที่ดีตํอภาษาและวัฒนธรรมไทย 

   
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
     10.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาชาวตํางชาติที่เข๎ารับการอบรมเตรียมความพร๎อมภาษาไทย 
              สําหรับชาวตํางชาติ 
     10.1.2 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ทักษะภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 65  

10.1.3 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมเตรียมความพร๎อมภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบทดสอบวัดระดับความรู๎ และความพึงพอใจ 
  

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
       2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2555-2559 
 ความสอดคล๎องกับองค๑ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ 
 ความสอดคล๎องกับองค๑ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ ประจําปี 2558 (สงป.) 
    ตัวบํงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
    ตัวบํงชี้ที่ 21 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
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1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
151168200400  โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia 
and Communication Technology (ISMAC 2015) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การฟื้นฟูความเช่ือมั่นและเรํงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบข๎อตกรงประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:    1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการ 

   อบรมด๎านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย๑และนักศึกษา 
   2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      300,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข๎าสูํการประชาคมอาเซียน ซึ่งประชาคมอาเซียนมีรํวมมือที่ครอบคลุมทั้ง
ด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการศึกษา โดยมุํงหวังให๎เกิดเป็นประชาคมที่ มีประชาชนเป็นศูนย๑กลาง  
มีสังคมที่ เ อ้ืออาทรและแบํงปัน มีสุขภาพความเป็นอยูํที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด๎าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น  ซึ่งมุํงดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให๎มีการขยายความ
รํวมมือด๎านการศึกษากับประเทศเพ่ือนบ๎านและในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต๎มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นความสําคัญของสภาพการณ๑ที่
จะเกิดขึ้นดังกลําว จึงจะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia 
and Communication Technology (ISMAC 2015) เพ่ือสร๎างความรํวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ และสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ สูํการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพ่ือสังคม ซึ่งสามารถแขํงขันกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติได๎ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย สําหรับอาจารย๑ในสถาบันการศึกษาของภูมิภาค
อาเซียนให๎มีเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ 

2.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑มหาวิทยาลัยให๎เป็นที่รู๎จักของภูมิภาคอาเซียน 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 4  ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
     ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองาน 

สร๎างสรรค๑ 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ท่ีได๎รับการตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ 
   

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 
    ภายในประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
    ตํางประเทศ  Hokkaido University 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 ผู๎เข๎ารํวมประชุมวิชาการ 100 คน 
 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 14 เป็นเงิน 40,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 7 เป็นเงิน 20,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 76 เป็นเงิน 230,000 บาท 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 24 

 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015  1 ครั้ง 300,000         
 - คําห๎องประชุมสมัมนา 1 ครั้ง 40,000        1  40,000  

 - คําอาหาร 1 ครั้ง 75,000       1  75,000 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1 ครั้ง 20,000       1  20,000 
 - คําจ๎างจัดทําเว็บไซด๑โครงการประชุม 1 ครั้ง 30,000 1  30,000       
 - คําจ๎างทําวีดีโอแนะนําการเดินทาง 1 ครั้ง 10,000 1  10,000       
 - คําจ๎างจัดทําเลํมบทคัดยํอ 1 ครั้ง 10,000     1  10,000   
 - คําจ๎างจัดทําเอกสารประชาสมัพันธ๑ 1 ครั้ง 10,000   1  10,000     
 - คําจ๎างจัดทําถุงผ๎าใสเํอกสารการประชุม 1 ครั้ง 10,000     1  10,000   
 - คําเชําเหมารถตู ๎ 1 ครั้ง 2,500       1 2,500 
 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 5,000       1  5,000 
 - คําเสื่อมราคา 1 ครั้ง 2,000       1  2,000 
 - คําที่พัก 1 ครั้ง 21,750       1  21,750 
 - คําวิทยากร 1 ครั้ง 14,400       1  14,400 
 - คําถํายเอกสารประกอบการประชุม 1 ครั้ง 30,000       1  30,000 
 - คําวัสดุในการจัดประชุม 1 ครั้ง 19,350       1  19,350 

รวมท้ังสิ้น  300,000  40,000  10,000  20,000  230,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia and 

Communication Technology (ISMAC 2015) 
300,000  

 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 14,400  
 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 4 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 14.400  
 ค่าใช้สอย 236,250  
 - คําห๎องประชุมสมัมนา       40,000  
 - คําอาหาร 100 คนๆละ 3 มื้อๆละ 250  บาท 75,000  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท 20,000  
 - คําจ๎างจัดทําเว็บไซด๑

โครงการประชุมวิชาการ 
      30,000  

 - คําจ๎างทําวีดีโอแนะนําการ
เดินทาง 

      10,000  

 - คําจ๎างจัดทําเลํมบทคัดยํอ       10,000  
 - คําจ๎างจัดทําเอกสาร

ประชาสมัพันธ๑ 
      10,000  

 - คําจ๎างจัดทําถุงผ๎าใสเํอกสาร
การประชุม 

      10,000  

 - คําเชําเหมารถ       2,500  
 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง       5,000  
 - คําเสื่อมราคา       2,000  
 - คําที่พัก 5 ห๎องๆละ 3 คืนๆละ 1,450 บาท 21,750  
 ค่าวัสดุ 49,350  
 - คําถํายเอกสารประกอบการ

ประชุม 
      30,000  

 - คําวัสดุในการจัดประชุม       19,350  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) (กองนโยบายและแผนเป็นผู้บันทึก) 
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151768200401 1010300 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการ ประชมุวชิาการนานาชาติ 2015 
International Symposium on Multimedia and 
Communication Technology (ISMAC 2015)

โครงการประชมุวชิาการนานาชาติ 2015 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      40,000      10,000      20,000   230,000  300,000

     40,000      10,000      20,000   230,000  300,000

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให๎เกิดเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการของอาจารย๑ในภูมิภาคอาเซียน 
2.  ทําให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นที่รู๎จักในภูมิภาคอาเซียน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมประชุมคิดเป็นร๎อยละ 85  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม  
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสังเกต 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      ยุทธศาสตร๑ที่ 1  : การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและเรํงรัดการวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 6  : การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5  ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน 1. ปรับกลยุทธ๑การวิจัย 
 มาตรการ/งาน/โครงการ 1.เน๎นการวิจัยตามศาสตร๑และบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการรวมทั้งงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรมเพ่ือแก๎ปัญหา สร๎างมูลคําเพ่ิม ลดชํองวําง และ
ความเหลื่อมล้ําให๎ชุมชนท๎องถิ่นและสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 9  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 
 แนวทางการดําเนินงาน 1. สร๎างเครือขํายและความรํวมมือกัมหนํวยงานทั้งในและตํางประเทศ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ 1. ขยายเครือขํายและความรํวมมือเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทาง 
วิชาการ และด๎านอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 
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1010100  ส านักงานอธิการบดี 
151168200500 โครงการสหกิจศึกษาสู่อาเซียน  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.   
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ  

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับการอบรม 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/บคุลากร/ผู๎ประกอบการที่เข๎ารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
5. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
6. ครู บุคลากร และผู๎ประกอบการเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:     200,000.- บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     ฝุายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานบริการวิชาการ เป็นงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยให๎บริการทางวิชาการในการรูปแบบการ
ให๎ความรู๎และฝึกอบรมตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมายที่เป็นบุคลากรภายใน นักศึกษา อาจารย๑ รวมทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรจากภายนอกทั้งในระดับหนํวยงาน องค๑กร และประชาชนในชุมชนและ
ท๎องถิ่น การให๎บริการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตํางๆ การจัดสัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก การให๎คําปรึกษาและแนะนําแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการจัดประชุม สัมมนา  
รวมถึงการเผยแพรํผลงานทางวิชาการและการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน๎นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อยํางมีระบบ โดยจัดให๎มีการเรียนในสถานศึกษารํวมกับการจัดให๎นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน๎นการเรียนรู๎โดยใช๎ประสบการณ๑จากการทํางานจริง
เป็นหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเน๎นให๎นักศึกษาได๎ทําโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน๑ตํอ
สถานประกอบการ เชํน การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ  หรือการแก๎ปัญหาของกระบวนการทํางาน 
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ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให๎สําเร็จได๎ภายใน 4 เดือน ทําให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎ประสบการณ๑จากการ
ทํางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต๎องการมากท่ีสุด 

สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการสํงเสริมให๎มีความรํวมมือระหวํางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอยําง
ตํอเนื่องตลอดไป  โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเน๎นที่ความรํวมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑
รํวมกันสูงสุด  ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข๎าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ได๎ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นประสบการณ๑ที่นักศึกษาไมํสามารถเรียนรู๎ได๎ในห๎องเรียน นักศึกษาจะ
ได๎รับการพฒันาตนเอง ทางด๎านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห๑ และประเมินผลอยํางเป็นระบบมี
การจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ๑การทํางานจริงของตนเองที่สะท๎อนการผสมผสาน
ระหวํางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข๎าด๎วยกัน รวมทั้งการค๎นพบตนเองทางด๎านงานอาชีพท่ีชัดเจนขึ้น  

ด๎วยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข๎ากับภาคปฏิบัติได๎อยํางลงตัวเชํนนี้  จึงสํงผลให๎
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  กระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษายังทําให๎เกิดการประสานงานอยํางใกล๎ชิดกับสถานประกอบการ ทําให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได๎ตลอดเวลา สํวนสถานประกอบการจะได๎แรงงานนักศึกษารํวมงานตลอดทั้งปี กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
แกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง มุํงสูํความสําเร็จตามวิสัยทัศน๑ที่วํา “แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญา พัฒนาครูและท้องถิ่น 
เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรม มรดกโลก” การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี 2558  เป็นการรวมตัวและ
รํวมมือในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งจําเป็นจะต๎องอาศัยความรํวมมือกันระหวํางผู๎ประกอบการ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ  ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ แนวทางการปฏิบัติและบทบาทของ
ตนเอง  ในการเสริมสร๎างและสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผู๎ประกอบการ  อันจะนําไปสูํการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนให๎เข๎มแข็งอยํางยั่งยืนตลอดไป การเปลี่ยนแปลงเหลํานี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ๎อมตํอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้นงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา ในฐานะเป็นสํวนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีบทบาทในการสํงเสริม และพัฒนานักศึกษาให๎มีประสบการณ๑กํอนและหลังออกฝึก
ประสบการณ๑ทางด๎านอาชีพกับสถานประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎ตรงตาม
ความต๎องการของสถานประกอบการ  และเพ่ือให๎การสนับสนุนภารกิจงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเป็นไป
ได๎อยํางคลํองตัวในการบริหารจัดการของฝุายงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษานั้น  จึงได๎จัดให๎มีการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การศึกษาดูงาน และการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรทั้งภายใน นักศึกษา อาจารย๑ 
และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอกทั้งหนํวยงาน องค๑กร และประชาชนในชุมชน และท๎องถิ่น 

  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร๎างประสบการณ๑ทางด๎านอาชีพ ในรูปแบบการการฝึกงาน แบบสหกิจศึกษา 
และฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให๎หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3. เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา 
4. เพ่ือเป็นการสํงเสริมและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  โดยผํานนักศึกษาผู๎ไป

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ 
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5. เพ่ือให๎บริการวิชาการแกํชุมชนและสังคมท๎องถิ่นในรูปแบบการให๎ความรู๎ฝึกอบรมวิทยาการใหมํๆ และการ

ให๎คําปรึกษาและแนะนําแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพ และประชาชนในชุมชนและองค๑กรในท๎องถิ่น 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ.  องค๑ประกอบที่ ...2.....  

ตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
   ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน 
   ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

องค๑ประกอบที่ ...5.....  
ตัวบํงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม ผู๎ประกอบการที่เป็นหนํวยรํวมในการฝึกงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ 
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ ผู๎ประกอบการที่เป็นหนํวยรํวมในการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 
2 
3 

นักศึกษา  
อาจารย๑นิเทศ สหกิจศึกษา 
ผู๎ประกอบการ 

100 
50 
40 

คน 
คน 
คน 

 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 เสริมสร๎างให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน     

สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ให๎แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎องโดยตรง  
2.2 การใช๎ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ให๎ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตให๎มากที่สุด ลดผลการสูญเปลําใน
การผลิตบัณฑิต และนําพาประเทศให๎สามารถแขํงขันได๎ทั้งในอาเซียนและสากล  

2.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเป็นที่นําพึงพอใจขององค๑กรผู๎ใช๎
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ๑ประเมิน  

2.4 จํานวนองค๑กรผู๎ใช๎บัณฑิตเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้นอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
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3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  40.10   เป็นเงิน  80,200 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  16.35   เป็นเงิน  32,700 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  24.65  เป็นเงิน  49,300 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  18.90   เป็นเงิน  37,800  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
2 
3 
 
4 

การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสูอําเซียน 
การพัฒนาอาจารย๑นเิทศสหกจิศึกษาสูํอาเซียน 
ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลยัและผูป๎ระกอบการใน
งานสหกิจศึกษาสูํอาเซียน 
การพัฒนาอาจารย๑สหกิจศึกษานานาชาต ิ

2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
2 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

52,200 
78,500 
45,200 

 
24,100 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 

26,100 
31,500 
22,600 

 
 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
32,700 

 
 
 

 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
2,600 
22,600 

 
24,100 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 
 

26,100 
11,700 

 
 

 
รวมท้ังสิ้น  200,000  80,200  32,700  49,300  37,800 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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. การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่อาเซียน 52,200  

 ค่าตอบแทน 23,200  
 - คําวิทยากร 6 ช่ัวโมง 4 คน 800 บาท 19,200  
 - คําพาหนะ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 4,000  
 ค่าใช้สอย 10,000  
 - คําอาหารวําง  100 คน 4 มื้อ 25 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ 19,000  
 - คําปูายไวนลิประชาสมัพันธ๑ 2 แผํน 1 แผํน 1,000 บาท 2,000  
 - คําเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด 2 ชุด 50 บาท 10,000  
 - คําวัสดุอุปกรณ๑การประชุม 2 ครั้ง 1 ครั้ง 3,500 บาท 7,000  

 2. การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสู่อาเซียน 78,500  
 ค่าตอบแทน 27,600  
 - คําวิทยากร 6 ช่ัวโมง 4 คน 800 บาท 19,200  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 5 คน 2 ครั้ง 240 บาท 2,400  
 - คําพาหนะ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 6,000  
 ค่าใช้สอย 47,100  
 - คําที่พัก 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1,200 บาท 2,400  
 - คําอาหารวําง  50 คน 4 มื้อ 25 บาท 5,000  
 - คําอาหารกลางวัน 50 คน 2 มื้อ 100 บาท 10,000  
 - คําลงทะเบียน  3 ครั้ง 1 ครั้ง 9,900 บาท 29,700  
 ค่าวัสดุ       3,800  
 - คําใช๎สอยและวัสด ุ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 3,800 บาท 3,800  

 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในงานสหกิจศึกษาสู่อาเซียน 45,200  
 ค่าตอบแทน 19,200  
 - คําวิทยากร 6 ช่ัวโมง 4 คน 800 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอย 12,000  
 - คําอาหารวําง  40 คน 4 มื้อ 25 บาท 4,000  
 - คําอาหารกลางวัน 40 คน 2 มื้อ 100 บาท 8,000  

 ค่าวัสดุ 14,000  
 - คําปูายไวนิลประชาสมัพันธ๑ 2 แผํน 1 แผํน 1,000 บาท 2,000  
 - คําเอกสารประกอบการอบรม 50 คน 2 ชุด 50 บาท 5,000  
 - คําวัสดุอุปกรณ๑การประชุม 2 ครั้ง 1 ครั้ง 3,500 บาท 7,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 4. การพัฒนาอาจารย์สหกิจศึกษานานาชาติ 24,100  

 ค่าตอบแทน 9,600  
 - คําวิทยากร 6 ช่ัวโมง 2 คน 800 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 7,500  
 - คําอาหารวําง  50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
 - คําอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อ 100 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ 7,000  
 - คําปูายไวนิลประชาสมัพันธ๑ 1 แผํน 1 แผํน 1,000 บาท 1,000  
 - คําเอกสารประกอบ 50 คน 1 คน 50 บาท 2,500  
 - คําวัสดุอุปกรณ๑การประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,500 บาท 3,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 35 

 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151168200501 1010100 ส านักงานอธกิารบดี โครงการสหกจิศึกษาสู่อาเซียน การพฒันานักศึกษาสหกจิศึกษาสู่อาเซียน 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      26,100     26,100    52,200
151168200502 1010100 ส านักงานอธกิารบดี โครงการสหกจิศึกษาสู่อาเซียน การพฒันาอาจารยน์ิเทศสหกจิศึกษาสู่อาเซียน 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 31,500     32,700      2,600        11,700       78,500
151168200503 1010100 ส านักงานอธกิารบดี โครงการสหกจิศึกษาสู่อาเซียน  ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลัยและ

ผู้ประกอบการในงานสหกจิศึกษาสู่อาเซียน
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 22,600 22,600    45,200

151168200504 1010100 ส านักงานอธกิารบดี โครงการสหกจิศึกษาสู่อาเซียน การพฒันาอาจารยส์หกจิศึกษานานาชาติ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 24,100    24,100
80,200     32,700      49,300      37,800    200,000 

รวม
รหสัเขตตามหน้าที/่

กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษาได๎เตรียมความพร๎อมกํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และได๎รับประสบการณ๑
ทางด๎านอาชีพหลังจากฝึกงานกับสถานประกอบการและสามารถพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพตนเองเพ่ือเข๎าสูํ
การแขํงขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและอาเซียน 
9.2 มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข๎ารํวมเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให๎กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
9.3 มีการพัฒนาหลักสูตรของแตํละสาขาวิชาให๎มีความทันสมัย และตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
9.4 มีการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให๎กับ
นักศึกษา 

  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักศึกษาได๎เข๎ารับการอบรมเตรียมความพร๎อมกํอนและหลังการฝึกงานในหลักสูตรแบบสห

กิจศึกษาท้ังเลือกฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยว 
และความพร๎อมในการเข๎าสูํการฝึกงานกับสถานประกอบการจริง 

10.1.2 อาจารย๑ได๎เข๎าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาและอาจารย๑
นิเทศสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และสหกิจศึกษานานาชาติ 

10.1.3 มีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข๎ารํวมเป็นหนํวยฝึกงานสหกิจศึกษา และหนํวยฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามเก่ียวกับความรู๎ ความเข๎าใจกํอน ระหวําง และหลังการ

ฝึกงานของนักศึกษา 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเก่ียวกับความรู๎ ความเข๎าใจเกีย่วกับการบริหารจัดการ

หลักสูตรสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และสหกิจนานาชาติ 
10.3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบตอบรับของสถานประกอบการในการเป็นหนํวยฝึกงานให๎กับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  
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11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 แนวทางการด าเนินงาน  
1. พัฒนานักศึกษาให๎มีคุณภาพ โดยมีความรู๎ ความสามารถตามสาขาวิชา และเสริมสร๎างสมรรถนะของ

นักศึกษาให๎มีคุณสมบัติที่พึงประสงค๑ของผู๎ใช๎บัณฑิต โดยเข๎าสูํกระบวนการจัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ กับสถานประกอบการจริง โดยจัดการฝึกอบรมกํอน และหลัง
การฝึกงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะสํวนบุคคลของนักศึกษา เพ่ือความพร๎อมในการเข๎าสูํงาน
อาชีพทั้งในประเทศไทยและอาเซียน 

2. เสริมสร๎างและพัฒนาอาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ เพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรแบบเลือกสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  

3. สร๎างความรํวมมือกับสถานประกอบเป็นหนํวยรํวมในการฝึกงานของนักศึกษาที่เลือกแบบสหกิจศึกษา 
หรือฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ โดยการจัดการศึกษารํวมกับการทํางาน  

4. เสริมสร๎างและพัฒนาอาจารย๑ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษานานาชาติ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให๎เข๎าสูํสากลตํอไป 

มาตรการ/งาน/โครงการ  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแบบเลือกสหกิจศึกษา หรือ

ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
2. มีหนํวยงานกลางเพ่ือประสานงานรํวมบริหารจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการฝึกงาน สห

กิจศึกษา และฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
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1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
151168200600 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ ส าหรับศูนย์อาเซียนศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดียว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การฟื้นฟูความเช่ือมั่นและเรํงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบข๎อตกรงประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการอบรมดา๎น

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย๑และนักศึกษา 
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะดา๎นภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตร๑ที่ 9 สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล ได๎กําหนดให๎สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย๑อาเซียนศึกษา โดยใช๎พ้ืนที่บางสํวนของสํานักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหลํงเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ในด๎านตํางๆ ที่เก่ียวกับอาเซียน  ดังนั้น สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเป็นต๎องจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ๑
ในการปรับปรุงพ้ืนที่ ในการจัดตั้งเป็นศูนย๑อาเซียนเพ่ือเป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎า ถํายทอด เผยแพรํองค๑ความรู๎ตํางๆ 
ทางด๎านวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งแนะการใช๎บริการสํานักวิทยบริการแกํนักศึกษา คณาจารย๑ และชุมชนท๎องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหา รวบรวมข๎อมูลทรัพยากรสารสนเทศประจําศูนย๑อาเซียน 
2. เพ่ือจัดทําสื่อมัลติมีเดีย โดยการสังเคราะห๑เนื้อหาจากหนังสือเก่ียวกับอาเซียน 
3. เพ่ือเป็นแหลํงศึกษา ค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลความรู๎ด๎านอาเซียนศึกษา 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 22  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 1 ตัวบํงชี้ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 องค๑ประกอบที่ 7 ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ 8 ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ 9 ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2  การเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย๑ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
      2.  เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ในชุมชนและท๎องถิ่น 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

 
จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ (ประมาณ) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 1,000 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 100 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 100 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     35.00 เป็นเงิน      70,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     65.00 เป็นเงิน    130,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

 
โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ ส าหรับศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

          

 งบด าเนินงาน  200,000         
1 ค่าวัสดุ           
 1.1  หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน 100 เลํม 50,000 40 เลํม 20,000 60 เลํม 30,000     

 1.2  ปูายนิทรรศการ 
20 

รายการ 
50,000 

10 
รายการ 

20,000 
10 

รายการ 
30,000     

 1.3  วัสดุสําหรับจัดนิทรรศการ 
50 

รายการ 
100,000 

10 
รายการ 

30,000 
40 

รายการ 
70,000     

รวมท้ังสิ้น  200,000  70,000  130,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ ส าหรับศูนย์อาเซียนศึกษา 200,000  
 งบด าเนินงาน   

 
ค่าวัสดุ 200,000  

 1.1  หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน 100 เลํม 50,000     50,000  

 1.2  ปูายนิทรรศการ 
20 

รายการ 
50,000 

    
50,000 

 

 1.3  วัสดุสําหรับจัดนิทรรศการ 
50 

รายการ 
100,000 

    
100,000 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151168200601 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการพฒันาส่ือสารสนเทศ
 ส าหรับศูนยอ์าเซียนศึกษา

โครงการพฒันาส่ือสารสนเทศ 
ส าหรับศูนยอ์าเซียนศึกษา

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      70,000     130,000   200,000

     70,000     130,000             -             -     200,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยํางเพียงพอ 
2. ผู๎ใช๎บริการมีชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ทํางานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวํา รัอยละ 80 
10.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข๎าใช๎บริการ ไมํน๎อยกวํา 

ร๎อยละ 80 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
1. นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   

         นโยบายยํอยที่  4.1  :  การศึกษา 
2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
    นโยบายที่  1  :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเกณฑ๑มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ๑ที่  1  :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

3. ความสอดคล๎องแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 9 : สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 

4. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค๑ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนดําเนินการ 
 ตัวบํงชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค๑ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบํงชี้  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
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  องค๑ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบํงชี้  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบํงชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 มิติที่  2  :  มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่  5  :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 มิติที่  4  :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามเกณฑ๑การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวชี้วัดที่  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 
        ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: 9  สร๎างความเข็มแข็งทางวิชาการ  และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน: 1  เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1  จัดตั้งศูนย๑อาเซียนศึกษา โดยอาจใช๎พื้นที่บางสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นแหลํงเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ดังกลําว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาศและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตที่ 1: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
151433100700 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ....................  

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดียว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ  
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 650,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

     คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีให๎ 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและ 
ท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตํางๆ ที่ 
สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีจึงต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินงาน ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในด๎านตําง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด๎านวิชาการแกํคณาจารย๑ 
ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น การสอนในรายวิชาตํางๆ ที่อยูํ ในความรับผิดชอบของ  
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คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู๎ นอกจากจะได๎จากการสอนทฤษฎีแล๎ว 
จําเป็นต๎องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ๑และวัสดุตํางๆ เพ่ือให๎นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบ  
และมีทักษะในการ เรียนรู๎ จนสามารถนาไปใช๎ประยุกต๑ในชีวิตประจาวันและในการทํางานได๎ นอกจากนี้นักศึกษาต๎อง
ฝึกประสบการณ๑ วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการทํางานกํอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให๎มีวัสดุ อุปกรณ๑เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่  2  
                     ตัวบํงชี ้ 2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  ตัวบํงชี้ 2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑สําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 100 ครั้ง 
2 จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจ๎างสอนพิเศษ 15 สาขา 
5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยํางน๎อยร๎อยละ 80  
5.2.2 นักศึกษาได๎ศึกษาเรียนรู๎ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร 

 
5.3 เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 25   เป็นเงิน  160,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 53   เป็นเงิน  345,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 15  เป็นเงิน    95,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ   8   เป็นเงิน   50,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

หลัก 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑

สําหรับการจัดการ
เรียนการสอน
สาขาวิชา 

 39  ครั้ง 550,000 12 ครั้ง 120,000 16 ครั้ง 300,000 8 ครั้ง 90,000 3 ครั้ง 40,000 

2 จัดเชิญวิทยากรพิเศษ
และจ๎างสอนพิเศษ 

15 สาขา 100,000 5 สาขา 40,000 7 สาขา 45,000 1 สาขา 5,000 2 สาขา 10,000 

รวมท้ังสิ้น  650,000  160,000  345,000  95,000  50,000 

             หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 550,000  
   งบด าเนินงาน   
  ค่าวัสดุ 550,000  
  - คําวัสดุสํานักงาน       100,000  
  - คําวัสดุคอมพิวเตอร๑       80,000  
  - คําวัสดุการเกษตร       30,000  
  - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว       40,000  
  - คําวัสดุวิทยาศาสตร๑       50,000  
  - คําวัสดุไฟฟูา       50,000  
  - คําวัสดุการศึกษา       50,000  
  - คําวัสดุอื่น       20,000  
  - คําวัสดุกํอสร๎าง       50,000  
  - คําถํายเอกสาร       80,000  
2   กิจกรรมที่ 2  จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจ้างสอนพิเศษ 100,000  
   งบด าเนินงาน 100,000  
   ค่าตอบแทน 100,000  
 - คําวิทยากร 15 สาขา   600 บาท 100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 650,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433100701 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานจัดการเรียนการสอนคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ    120,000      300,000      90,000     40,000  550,000

151433100702 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานจัดการเรียนการสอนคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดเชญิวทิยากรพเิศษและจ้างสอนพเิศษ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      40,000       45,000        5,000     10,000  100,000

   160,000      345,000      95,000     50,000  650,000

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค๑กรภาครัฐและเอกชน 
2. มีวัสดุอุปกรณ๑เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  การดําเนินการตามโครงการแล๎วเสร็จครบทุกกิจกรรม 
10.1.2 ความถึงพอใจของผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433100800 โครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 190,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช๎หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําวจึงเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแตํการกําหนดปัจจัยนําเข๎าที่ได๎มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด๎วย การทีมีอาจารย๑ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรํวมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีได๎เสนอโครงการสนับสนุนและสํงเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอัน
ประกอบด๎วยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 

2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมํให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน 
3.  เพิ่มจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

          ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
          ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
          ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดที่ 4 :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 

.2 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่เปิดใหมํ/ปรับปรุงหลักสูตร ได๎ครบถ๎วนในปีการศึกษา 2559  
2. มีหลักสูตรเปิดใหมํสําหรับเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100  เป็นเงิน 190,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. การพัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร 40,000 1 40,000       
2. การปรับปรุงหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 5 หลักสูตร 150,000 5 150,000       

รวมท้ังสิ้น  190,000  190,000       
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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.  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท 40,000  
  ค่าตอบแทน 21,600  
 - คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 9 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
  ค่าใช้สอย 3,750  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 10 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 - คําจ๎างพิมพ๑หลักสูตร 200 หน๎า   15 บาท 3,000  
  ค่าวัสดุ 14,650  
 - คําวัสด ุ       9,650  
 - ทําเลํมหลักสตูร 50 เลํม   100 บาท 5,000  

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 150,000  
 ค่าตอบแทน 72,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 20 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 72,000  
  ค่าใช้สอย 12,250  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,000  
 - คําจ๎างพิมพ๑หลักสูตร 750 หน๎า   15 บาท 11,250  
  ค่าวัสดุ 65,750  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง   17,000 บาท 45,750  
 - ทําเลํมหลักสตูร 200 เลํม   100 บาท 20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 190,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433100801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      21,600    21,600
151433100801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,750      3,750
151433100801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาโท 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      14,650    14,650
151433100802 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      72,000    72,000
151433100802 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      12,250    12,250
151433100802 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      65,750    65,750

   190,000              -                -             -    190,000

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได๎ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 
  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  มีหลักสูตรใหมํระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 หลักสูตร 
10.1.2  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีได๎รับปรับปรุง จํานวน 5 หลักสูตร 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
 10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433100900 โครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยที่แตกตํางกันขึ้นกับสภาพแวดล๎อมและความพร๎อม
ของแตํละสถาบัน อยํางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต๎องมีพันธกิจนี้เป็นสํวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต๎องมีระบบและกลไกควบคุมให๎สามารถดําเนินการในพันธกิจด๎านนี้อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน๎น
เฉพาะแตํละสถาบันเพ่ือให๎ได๎ผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่เกิดประโยชน๑ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน๑จําเป็นต๎องมีสํวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต๎องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรให๎ดําเนินการได๎ตามแผน 2) คณาจารย๑มีสํวนรํวมในการวิจัยอยํางเข๎มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด๎านอ่ืนๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน๑ 
สนองยุทธศาสตร๑ของชาติและมีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง 
 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎สูงในด๎านวิชาการ มี
คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค๑ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการดําเนินการวิจัยในสาขาที่ตน
ศึกษา จึงจัดให๎มีวิชาโครงงานวิจัย สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในทุกหลักสูตร ในการนี้คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
จึงดําเนินการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เพ่ือให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสถํายทอดความรู๎และ
ผลการศึกษา วิจัยสูํประชากรภายในคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาธารณชน ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ๑วิจัยระหวํางสาขาวิชาตํางๆ ได๎มีประสบการณ๑ในการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยายและ
โปสเตอร๑ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีโดยรวม นอกจากนี้เพ่ือเป็น
การเผยแพรํผลงานวิจัยของคณาจารย๑ในคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จึงจัดให๎มีการบรรยายพิเศษโดยคณาจารย๑  



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 59 

 
ที่มีผลงานวิจัยดีเดํนด๎วย อนึ่งเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร๑จึงมีการประชาสัมพันธ๑ไปยัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ใกล๎เคียงเพ่ือเข๎ารํวมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ด๎วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ๑ในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
 2. เพ่ือเผยแพรํผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย๑คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 3. เพ่ือให๎นักศึกษาและคณาจารย๑ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑วิจัยอันจะเกิดประโยชน๑สําหรับ
นักศึกษาในการทํางานหรือศึกษาตํอ 
 4. สํงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

   ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต       

             ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 4. ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1. จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 1 ครั้ง 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได๎รับความรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

        ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 100   เป็นเงิน  100,000        บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี 1 ครั้ง 100,000     1 100,000   

รวมท้ังสิ้น  100,000      100,000   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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  จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000  
   งบด าเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 36,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 20 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 36,000  
   ค่าใช้สอย 18,740  
 - คําเบี้ยเลี้ยง 1 ครั้ง 1 คนๆละ 240 บาท 240  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 - คําอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,000  
 - คําน้ํามันรถยนต๑ 1   คัน 2,000 บาท 2,000  
 - คําบํารุงรักษารถยนต๑ 1 ครั้ง 1 คัน 500 บาท 500  
 - คําจ๎างจัดดอกไม๎ตกแตํง

สถานท่ี 
1 ครั้ง 2 ชุดๆละ 500 บาท 1,000  

   ค่าวัสดุ 45,260  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร 2 ครั้ง   19,260 บาท 19,260  
 - คําปูายไวนลิ 1 ครั้ง 6 ปูาย 1,000 บาท 6,000  
 - คําจัดทําเอกสาร 1 ครั้ง 200 เลํมๆละ 100 บาท 20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433100901 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1202 5102010100 ค่าตอบแทน      36,000     36,000

151433100901 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1202 5102020100 ค่าใชส้อย      18,740     18,740

151433100901 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดประชมุวชิาการคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      45,260     45,260

   100,000             -              -             -   100,000  

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีประสบการณ๑ในการถํายทอดความรู๎และผลงานวิจัย ใน
รูปแบบการบรรยายและการจัดแสดงแบบโปสเตอร๑ 
 2. นักศึกษา คณาจารย๑และบุคคลทั่วไป ได๎ทราบผลงานและความก๎าวหน๎าทางด๎านวิจัยของคณะวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี 
  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ดําเนินการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีได๎สําเร็จครบถ๎วน 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
 10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433101000 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 364,400 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิ จ
หลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีแขนงตํางๆ โดยมุํงเน๎นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความสามารถทางวิชาการควบคูํกับความมี
คุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณภาพ พร๎อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพ่ือนาความ
เจริญผาสุกมาสูํตนและสังคมโดยภาพรวมได๎ 

และนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล๎ว ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่ความพรั่งพร๎อมทั้งด๎านทรัพยากรและองค๑ความรู๎ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยียัง
ดําเนินภารกิจด๎านวิจัยพัฒนา ให๎บริการทางวิชาการ และทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูํไปด๎วย ถือเป็นภารกิจสาคัญ
อยํางหนึ่งที่จะชํวยสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาสังคมอยํางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี ดังเจตนารมณ๑ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุํงการพัฒนาคนระดับปัจเจกให๎มี
คุณภาพเพ่ือรากฐานของการสร๎างสังคมคุณภาพและมีการพัฒนาอยํางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี 
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ทั้งนี้ ในการดําเนินภารกิจทั้งสองสํวนดังกลําว จําเป็นจะต๎องอาศัยการบริหารจัดการ ตั้งแตํระดับกลยุทธ๑จนถึง

ระดับปฏิบัติการ และจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ที่จําเป็นให๎เพียงพอสําหรับการดําเนินการ และ
เพ่ือใช๎จํายในอํานวยการให๎แผนงานและกิจกรรมตํางๆ ดําเนินไปอยํางราบรื่น คลํองตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือดําเนินการให๎มี วัสดุ อุปกรณ๑ ที่จําเป็นสําหรับจัดการการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
2. เพ่ือซํอมแซม บํารุงรักษา วัสดุและครุภัณฑ๑ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
3. เพ่ืออํานวนการให๎การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให๎การดําเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเปูาหมาย 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
  ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ตัวชีวัด 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ๑สําหรับการดําเนินกิจกรรมด๎านบริหารงานทั่วไป 10 ครั้ง 
1.2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ๑ 6 ครั้ง 
1.3 งานประชาสัมพันธ๑คณะ 4 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุและอุปกรณ๑เพียงพอสําหรับสําหรับการดําเนินกิจกรรมด๎านบริหารงานทั่วไปตลอด

ปีงบประมาณ 
2. มีวัสดุและอุปกรณ๑ เพียงพอและเอ้ือให๎การจัดการการเรียนการสอนของสาขาวิชามีประสิทธิภาพ 
3. ครุภัณฑ๑อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเปูาหมาย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58)  เบิกจํายร๎อยละ 23 เป็นเงิน  95,000 บาท 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58)  เบิกจํายร๎อยละ 31 เป็นเงิน 100,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 26เป็นเงิน   89,400 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 19 เป็นเงิน  80,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ซื้อวัสดุและอุปกรณ๑สําหรับการดําเนินกิจกรรมด๎าน

บริหารงานท่ัวไป 
10 ครั้ง 134,400 2 15,000 3 50,000 3 39,400 1 30,000 

2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ๑ 6 ครั้ง 150,000 1 30,000 2 50,000 2 50,000 1 20,000 
3 งานประชาสัมพันธ๑คณะ 4 ครั้ง 80,000 3 50,000     1 30,000 

รวมท้ังสิ้น  364,400  95,000  100,000  89,400  80,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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  จัดซื้อวัสดุและอปุกรณ๑  134,400  
   งบด าเนินงาน   
   ค่าวัสดุ 134,400  
 - วัสดุสาํนักงาน, วัสดุ

การเกษตร, วัสดุงานบ๎าน
งานครัว, วัสดุคอมพิวเตอร๑, 
วัสดุไฟฟูา, วัสดุกํอสร๎าง, 
วัสดุอื่น ๆ  

      114,400  

 - คําถํายเอกสาร       20,000  
2   กิจกรรมที่ 2  จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 150,000  
   งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย       150,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ       80,000  
 - คําซํอมแซมครุภณัฑ๑       70,000  
3   กิจกรรมที่ 3  ประชาสัมพันธ์คณะ 80,000  
   งบด าเนินงาน   
   ค่าใช้สอย 30,000  
 - คําใช๎จํายในการเดินทางไป

ราชการ เชํน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
พาหนะ คําน้ํามันรถ คําทาง
ดํวน คําบํารุงรถ   

      15,000  

 - คําเชํารถ       15,000  
  ค่าวัสดุ 50,000  
 - คําวัสดุโฆษณา       50,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 364,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1

 (ต.ค.-
ธ.ค.)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-
ม.ีค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-
ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101001 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ     15,000     50,000     39,400     30,000   134,400
151433101002 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้างเหมาบริการและ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     30,000     50,000     50,000     20,000   150,000
151433101003 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพนัธค์ณะ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     25,000       5,000     30,000
151433101003 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพนัธค์ณะ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ     40,000     10,000     50,000

110,000  100,000  89,400    65,000    364,400  

รวม
รหสัเขตตามหน้าที/่

กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีการบริหารจัดการสํานักงานคณบดีที่สนับสนุนการดําเนินภารกิจด๎านการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีความราบรื่น คลํองตัว มีประสิทธิผล และเป็นไปตามข๎อกําหนดของหลักสูตร 

9.2 การดําเนินภารกิจด๎านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีมีความราบรื่น คลํองตัว และมีประสิทธิผล 

9.3 คณาจารย๑ นักศึกษา และผู๎รับบริการจากคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดี
ตํอให๎บริการ การดําเนินงาน และระบบจัดการเรียนการสอนของคณะ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 มีการดําเนินงานสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
10.1.2 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎รับบริการ  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยที่ 4.1 :  นโยบายการศึกษา 

นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายยํอยที่ 6.1 : เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร๑ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร๑ให๎เพียงพอตํอความ

ต๎องการของประเทศ 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
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151433101100 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,080,550  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ
หลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีแขนงตํางๆ โดยมุํงเน๎นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความสามารถทางวิชาการควบคูํกับความมี
คุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณภาพ พร๎อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน อันจะนํามา
ซึ้งความเจริญผาสุกของตนและสังคมโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุํงการพัฒนาคนระดับปัจเจกให๎มีคุณภาพเพ่ือนําไปการเกิดสังคมคุณภาพโดยภาพรวม 
นอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล๎ว คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยียังมีภารกิจด๎านวิจัย
และพัฒนา บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูํไปด๎วย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่ความพรั่งพร๎อมทั้งด๎านทรัพยากรและองค๑ความรู๎ เป็นการสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนา
สังคมอยํางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ตามเจตนารมณ๑ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11  
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 73 

 
ทั้งนี้  การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 2 สํวนที่กลําว ให๎สัมฤทธิ์ผลตามเปูาประสงค๑ จําเป็นพ่ึงพากําลังขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ซึ่งตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี ได๎แบํงบุคลากรเป็น 2 กลุํมหลัก คือ และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการสอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคคลากร
สายสนับสนุนเป็นฝุายอํานวยความสะดวกให๎กิจกรรมตํางๆ ดําเนินไปอยํางราบรื่น ซึ่งทั้ง 2 ฝุายจะต๎องทํางานผสาน
กันและจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีขีดความสามารถในระดับที่สอดคล๎องต๎องกันอยูํเสมอ 
ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สถาบันการศึกษาจําเป็นต๎องมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎า 
และสร๎างความสําเร็จใหมํๆ ตลอดเวลา ซึ่งในการนี้จําเป็นต๎องมีการกําหนดกลยุทธ๑ในการพัฒนาบุคลากรให๎สอดคล๎อง
สัมพันธ๑กับเปูาหมายของสถาบันด๎วย สําหรับคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีการวางเปูาหมายความเร็จในอนาคต 
ที่จะก๎าวสูํความเป็นสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีในท๎องถิ่นที่มีความสามารถในระดับสากล จึง
จําเป็นต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีขีดสามารถในระดับสากลด๎วย โดยจะมีการองค๑ความรู๎ด๎านบริหารบุคลสมัยใหมํมา
ปรับใช๎ อาทิ การสร๎างระบบบริหารจัดการความรู๎ โดยกลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) การเน๎น
การทํางานเป็นทีม การสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมการสันทนาการเพ่ือเสริมสุขภาวะ เพ่ือให๎
บุคลากรทุกมีความพร๎อมและความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานให๎สําเร็จตามเปูาหมายขององค๑กรโดยภาพรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของผู๎บริหาร คณาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่  
2. เพ่ือเตรียมความพร๎อมสําหรับคณาจารย๑ที่จะเข๎าสูํตําแหนํงวิชาการ 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ 
4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ให๎กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. เพ่ือพัฒนาความรู๎ และทักษะการจัดการเว็บไซต๑สํวนบุคคลในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning 
6. เพ่ือจัดให๎มีกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาวะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

          ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4  : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 ผู๎บริหาร คณาจารย๑ และบุคลากรสายสนับสนุนเข๎ารํวมประชุม/

ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 
80 ครั้ง 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากร 12 สาขา 
3 โครงการอบรมการบริหารงานโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง 
4 อบรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ training need 1 ครั้ง 
5 โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดํน 1 ครั้ง 
6 สํงเสริมความเป็นไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 1 ครั้ง 
7 อบรมสัมมนาโจทย๑วิจัย 1 ครั้ง 
8 อบรมพัฒนาอาจารย๑เพ่ือเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ 1 ครั้ง 
9 อบรมความรู๎ด๎านจรรยาบรรณอาจารย๑ 1 ครั้ง 
10 อบรมความรู๎คณิตศาสตร๑ประกันภัย 1 ครั้ง 
11 อบรมให๎ความรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
12 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "การเขียนคูํมือการ

ปฏิบัติงาน" 
1 ครั้ง 

13 KM ให๎ความรู๎ด๎านการเขียนเอกสารด๎านการเงินและพัสดุ 1 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 การดําเนินการแล๎วเสร็จครบถ๎วนทุกกิจกรรม 
2.2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  36   เป็นเงิน  384,600   บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  17   เป็นเงิน  177,000   บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 36   เป็นเงิน  386,200   บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  11   เป็นเงิน  117,200   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ล าดั
บ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ผู๎บริหาร คณาจารย๑ และบุคลากรสายสนบัสนุนเข๎ารํวมประชุม/
ฝึกอบรม/สมัมนา/ไปราชการอื่น 

80 ครั้ง  600,000  15  102,600  25 141,000  15 289,200   67,200 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากร 12 
สาขา 

318,550  
10 

192,000  
2 

66,000  
2 

     60,550  
 

    

3 โครงการอบรมการบริหารงานโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 1 ครั้ง  30,000  1 30,000          
4 อบรมการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรและ training need 1 ครั้ง  20,000  1  20,000           
5 โครงการประกาศเกียรติคุณบคุลากรดีเดํน 1 ครั้ง    2,000  1   2,000           
6 สํงเสริมความเป็นไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 2 ครั้ง 30,000  1 10,000  4 20,000        
7 อบรมสมัมนาโจทย๑วิจัย 1 ครั้ง      5,000        1         5,000     
8 อบรมพัฒนาอาจารย๑เพื่อเข๎าสูตํําแหนํงทางวิชาการ 1 ครั้ง     5,000        1        5,000     
9 อบรมความรู๎ด๎านจรรยาบรรณอาจารย๑ 1 ครั้ง     2,500  1     2,500           
10 อบรมความรู๎คณติศาสตร๑ประกันภยั 1 ครั้ง   36,000        1      36,000     
11 อบรมให๎ความรู๎ด๎านประกันคณุภาพการศึกษา 1 ครั้ง     6,000        1        6,000     
12 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "การเขียนคูํมือ

การปฏิบัติงาน" 
1 ครั้ง 

15,000 
1 

 15,000  
 

  
 

 
 

  

13 KM ให๎ความรู๎ด๎านการเขียนเอกสารด๎านการเงิน 1 ครั้ง   10,500  1 10,500          
รวมท้ังสิ้น  1,080,550  384,600  227,000  401,750  67,200 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปร่วมประชุม อบรม    

  สัมมนา และไปราชการอื่น 
600,000  

 ค่าใช้สอย 600,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง, คําที่พัก ,คํา

พาหนะ, คําทางดํวน, คํา
น้ํามันรถ, คําบํารุงรถ,      
คําเชํารถ, คําลงทะเบียน 

80 ครั้ง     600,000  

2   กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงานของคณะและสาขาวิชา  318,550  

   ค่าใช้สอย 291,750  
 - คําเบี้ยเลี้ยง  

- คําที่พัก ,       
- คําทางดํวน, คําน้ํามันรถ,  

คําบํารุงรถ,  
- คําเชํารถ 
- คําของที่ระลึก 

12 
 
 
 
 

ครั้ง     87,750 
73,000 
5,500 

90,000 
30,000 
5,500 

 

   ค่าวัสดุ 26,800  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       26,800  

3   กิจกรรมที่  3   อบรมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 30,000  

   ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําวิทยากร 1 คน 12 ชม 600 บาท 7,200  
   ค่าใช้สอย 4,000  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
      2,000 

2,000 
 

   ค่าวัสดุ 18,800  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       18,800  

4   กิจกรรมที่ 4 อบรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ training need    20,000  

   ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   ค่าใช้สอย 13,600  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
80 
80 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
35 

บาท 
บาท 

8,000 
5,600 

 

   ค่าวัสดุ 2,800  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       2,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

5   กิจกรรมที่  5  โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 2,000  

 ค่าวัสดุ       2,000  
 - คําวัสด ุ       2,000  

6   กิจกรรมที่  6  ส่งเสริมความเป็นไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 30,000  

   ค่าใช้สอย 10,000  
 - คําจ๎างวิเคราะห๑ข๎อมูล 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
 - คําจ๎างจัดทํารายงานผล 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
   ค่าวัสดุ 20,000  
 - คําปูายรณรงค๑ 4 ปูาย   2,500 ปูาย 10,000  
 - คําถํายเอกสาร       5,000  
 - คําวัสดสุํานักงานและอื่นๆ       5,000  

7   กิจกรรมที่  7   อบรมสัมมนาโจทย์วิจัย 5,000  

   ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   ค่าใช้สอย 800  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
8 
8 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

50 
25 

บาท 
บาท 

400 
400 

 

   ค่าวัสดุ 600  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       600  
8 กิจกรรมที่  8   อบรมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 5,000 สาขา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

   ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   ค่าใช้สอย 800  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
8 
8 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

50 
25 

บาท 
บาท 

400 
400 

 

   ค่าวัสดุ 600  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       600  

9   กิจกรรมที่  9   อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 2,500  

   ค่าตอบแทน 1,800  

 - คําวิทยากร 1 คน 3 ชม 600 บาท 1,800  

   ค่าใช้สอย 200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 8 คน 1 มื้อ 25 บาท 200  
   ค่าวัสดุ 500  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       500  

10 กิจกรรมท่ี  10   อบรมเรื่อง ความรู้คณิตศาสตร์ประกันภัย 36,000 สาขาคณิต 
สาสตร์ 

   ค่าตอบแทน 18,000  
 - คําวิทยากร 1 คน 30 ชม 600 บาท 18,000  
   ค่าใช้สอย 12,300  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
- คําท่ีพักวิทยากร 
- คํานํ้ามัน / คําบํารุงรถ 

10 
10 
1 
 

คน 
คน 
คน 

5 
10 

 

มื้อ 
มื้อ 

100 
25 

บาท 
บาท 

5,000 
2,500 
1,800 
3,000 

 

   ค่าวัสดุ 5,700  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       5,700  

11   กิจกรรมท่ี  11   อบรมความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน 6,000 สาธารณสุข
ชุมชน 

   ค่าตอบแทน 3,000  
 - คําวิทยากร 1 คน 5 ชม 600 บาท 3,000  
   ค่าวัสดุ 3,000  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       3,000  

12 กิจกรรมท่ี  12   อบรมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” 15,000  
   ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   ค่าใช้สอย 3,400  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
20 
20 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
35 

บาท 
บาท 

2,000 
1,400 

 

   ค่าวัสดุ 8,000  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       8,000  

13 กิจกรรมท่ี  13   กิจกรรม KM  ให้ความรู้ด้านการเขียนเอกสารด้านการเงินและพัสดุ 10,500  
   ค่าใช้สอย 3,400  
 - คําอาหารกลางวัน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
20 
20 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
35 

บาท 
บาท 

2,000 
1,400 

 

 ค่าวัสดุ       7,100  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       7,100  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,080,550  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151433101101 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ ผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุนไปร่วม
ประชมุ อบรม  สัมมนา และไปราชการอืน่

1202 5102020100 ค่าใชส้อย     102,600     141,000     289,200      67,200     600,000

151433101102 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ ศึกษาดูงานของคณะและสาขาวชิา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     168,200      66,000      57,550     291,750
151433101102 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ ศึกษาดูงานของคณะและสาขาวชิา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      23,800        3,000       26,800
151433101103 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการบริหารงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200         7,200
151433101103 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการบริหารงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        4,000         4,000
151433101103 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการบริหารงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      18,800       18,800
151433101104 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการจัดท าแผนพฒันาบคุลากรและ training need 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600         3,600
151433101104 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการจัดท าแผนพฒันาบคุลากรและ training need 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      13,600       13,600
151433101104 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมการจัดท าแผนพฒันาบคุลากรและ training need 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        2,800         2,800
151433101105 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ โครงการประกาศเกยีรติคุณบคุลากรดีเด่น 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        2,000         2,000
151433101106 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความเปน็ไทยและความภาคภมูิใจในสถาบนั 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      10,000       10,000
151433101106 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความเปน็ไทยและความภาคภมูิใจในสถาบนั 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      10,000      10,000       20,000
151433101107 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสัมมนาโจทยว์จิัย 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600         3,600
151433101107 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสัมมนาโจทยว์จิัย 1202 5102020100 ค่าใชส้อย           800           800
151433101107 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสัมมนาโจทยว์จิัย 1202 5102030100 ค่าวสัดุ           600           600
151433101108 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมพฒันาอาจารยเ์พือ่เขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600         3,600
151433101108 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมพฒันาอาจารยเ์พือ่เขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย           800           800
151433101108 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมพฒันาอาจารยเ์พือ่เขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ           600           600

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558

 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 81 

 
พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151433101109 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        1,800         1,800
151433101109 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย           200           200
151433101109 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ           500           500
151433101110 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมเร่ือง ความรู้คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      18,000       18,000
151433101110 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมเร่ือง ความรู้คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      12,300       12,300
151433101110 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมเร่ือง ความรู้คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 5,700               5,700
151433101111 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมความรู้ประกนัคุณภาพการศึกษาสาขาสาธารณสุข

ชมุชน
1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,000               3,000

151433101111 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมความรู้ประกนัคุณภาพการศึกษาสาขาสาธารณสุข
ชมุชน

1202 5102030100 ค่าวสัดุ 3,000               3,000

151433101112 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสมรรถนะบคุลากรสายสนับสนุน “การเขยีนคู่มือ
การปฏบิติังาน”

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600         3,600

151433101112 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสมรรถนะบคุลากรสายสนับสนุน “การเขยีนคู่มือ
การปฏบิติังาน”

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,400         3,400

151433101112 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมสมรรถนะบคุลากรสายสนับสนุน “การเขยีนคู่มือ
การปฏบิติังาน”

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,000         8,000

151433101113 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ กจิกรรม KM  ใหค้วามรู้ด้านการเขยีนเอกสารด้าน
การเงินและพสัดุ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,400         3,400

151433101113 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ กจิกรรม KM  ใหค้วามรู้ด้านการเขยีนเอกสารด้าน
การเงินและพสัดุ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        7,100         7,100

384,600   227,000    401,750    67,200     1,080,550  

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ
พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได๎รับความรู๎และประสบการณ๑จากการเข๎ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ และทักษะด๎านภาษาเพ่ือการนําเสนอผลงานและศึกษาตํอ 
3. บุคลากรพัฒนาความรู๎และทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแกํอาจารย๑ 
4. บุคลากรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย๑ การมีจิตสํานึกท่ีดี 

มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ผู๎บริหาร บุคลากรได๎รับการพัฒนาทางวิชาการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
10.1.2 การดําเนินการตามโครงการแล๎วเสร็จร๎อยละ 100 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยที่ 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายยํอยที่ 6.1 : เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร๑ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร๑ให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการของประเทศ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ 4 เสริมสร๎างแหลํงรวมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ และมี

คุณธรรมรวมทั้งสร๎างความผาสุกในองค๑กร 
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151433101200 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 124,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
 
1. หลักการและเหตุผล 

พันธกิจที่สําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช๎หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําวจึงเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตํการกําหนดปัจจัยนําเข๎าท่ีได๎มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด๎วย การทีมีอาจารย๑ที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรํวมมือของทุก
ฝุายที่เก่ียวข๎องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีได๎เสนอโครงการสนับสนุนและสํงเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุน
การจัดการระบบและกลไกที่เก่ียวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
อันประกอบด๎วยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของผู๎บริหาร คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 2.  เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 
 3. เพ่ือสํงเสริมการฝึกอบรมการสร๎างผลงานวิชาการและการศึกษาตํอของบุคลากร 
 4.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุเกณฑ๑ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กําหนด 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

สกอ. องค๑ประกอบที่ 2  ตัวบํงชี้ 2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบํงชี้ 2.4ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากร 

สายสนันสนุน 
    ตัวบํงชี้ 2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ และการปฐมนิเทศ 10  คน 
2. การอบรมการเขียน มคอ.3 4 5 6 และ 7 และการทวนสอบ 75 คน 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ (Child Center) 75 คน 
4. การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยให๎ได๎รับการตีพิมพ๑ 75 คน 
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อการ

ทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ 
90 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได๎รับความรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  ระยะเวลา 12 เดือน     วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2557     ถึง     วันที่ 30 กันยายน ปี 2558 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. พัฒนาศักยภาพอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ และการปฐมนเิทศ 10 คน 10,000 10 10,000       
2. การอบรมการเขียน มคอ.3 4 5 6 และ 7 และการทวน

สอบ 
75 คน 28,000 75 28,000       

3. การจัดการเรยีนการสอนโดยเน๎นผูเ๎รียนเป็นสําคญั 
(Child Center) 

75 คน 28,000 75 28,000       

4. การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยให๎ได๎รับการ
ตีพิมพ๑ 

75คน 28,000 75 28,000       

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนสายวิชาการเพื่อการทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

90 คน 30,000 90 30,000       

รวมท้ังสิ้น  124,000  124,000       
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการปฐมนิเทศ 10,000  
   งบด าเนินงาน   
   ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร    12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
   ค่าใช้สอย 1,500  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 500  
 - คําอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 1,000  
   ค่าวัสดุ 1,300  
 - คําวัสดุและถํายเอกสาร       1,300  
2   อบรมการเขียน มคอ.3 4 5 6 และ 7 28,000  
   ค่าตอบแทน 4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร    7ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
   ค่าใช้สอย 15,250  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 75 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,750  
 - คําอาหารกลางวัน 75 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 7,500  
 - คําน้ํามัน/คาํทางดํวน       3,000  
 - คําบํารุงรถ       1,000  
   ค่าวัสดุ 8,550  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      8,550  

3.   การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) 28,000  
  ค่าตอบแทน 4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร    7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
  ค่าใช้สอย 15,250  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 75 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,750  
 - คําอาหารกลางวัน 75 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 7,500  
 - คําน้ํามัน/คาํทางดํวน       3,000  
 - คําบํารุงรถ       1,000  
  ค่าวัสดุ 8,550  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      8,550  

4. การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ 28,000  
  ค่าตอบแทน 4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร    7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
  ค่าใช้สอย 15,250  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 75 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,750  
 - คําอาหารกลางวัน 75 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 7,500  
 - คําน้ํามัน/คาํทางดํวน       3,000  
 - คําบํารุงรถ       1,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
  ค่าวัสดุ 8,550  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      8,550  

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 30,000  
  ค่าตอบแทน 4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร    7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
  ค่าใช้สอย 17,500  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 90 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,500  
 - คําอาหารกลางวัน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 9,000  
 - คําน้ํามัน/คาํทางดํวน       3,000  
 - คําบํารุงรถ       1,000  
  ค่าวัสดุ 8,300  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      8,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 124,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101201 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต พฒันาศักยภาพอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และการปฐมนิเทศ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200
151433101201 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต พฒันาศักยภาพอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และการปฐมนิเทศ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        1,500      1,500
151433101201 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต พฒันาศักยภาพอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และการปฐมนิเทศ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        1,300      1,300
151433101202 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต อบรมการเขยีน มคอ.3 4 5 6 และ 7 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        4,200      4,200
151433101202 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต อบรมการเขยีน มคอ.3 4 5 6 และ 8 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       15,250    15,250
151433101202 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต อบรมการเขยีน มคอ.3 4 5 6 และ 9 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,550      8,550
151433101203 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (Child

 Center)
1202 5102010100 ค่าตอบแทน        4,200      4,200

151433101203 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (Child
 Center)

1202 5102020100 ค่าใชส้อย       15,250    15,250

151433101203 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (Child
 Center)

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,550      8,550

151433101204 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การเขยีนบทความวชิาการ/บทความวจิัยใหไ้ด้รับการตีพมิพ์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        4,200      4,200
151433101204 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การเขยีนบทความวชิาการ/บทความวจิัยใหไ้ด้รับการตีพมิพ์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       15,250    15,250
151433101204 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การเขยีนบทความวชิาการ/บทความวจิัยใหไ้ด้รับการตีพมิพ์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,550      8,550
151433101205 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การพฒันาศักยภาพบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน

เพือ่การท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ
1202 5102010100 ค่าตอบแทน        4,200      4,200

151433101205 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การพฒันาศักยภาพบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
เพือ่การท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย       17,500    17,500

151433101205 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การพฒันาศักยภาพบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
เพือ่การท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,300      8,300

    124,000            -              -              -     124,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ของผู๎บริหาร คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 2. ได๎ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 
 3. ได๎สํงเสริมการฝึกอบรมการสร๎างผลงานวิชาการและการศึกษาตํอของบุคลากร 
 4.  บุคลากรได๎พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุเกณฑ๑ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)กําหนด 
  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
 10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433101300 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา    

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       365,050 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:       คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎กําหนดจุดมุํงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว๎ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
มาตรา 48 กําหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎
ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัดหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อนําไปสูํ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได๎จัดโครงการด๎านพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมของคณะฯ เป็นไปอยํางมีมาตรฐาน  พัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง สร๎างความมั่นใจให๎ผู๎ รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู๎รับบริการโดยตรง ได๎แกํ ผู๎เรียน 
ผู๎ปกครอง และผู๎รับบริการทางอ๎อม ได๎แกํ        สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม อีกทั้งยังสํงเสริม
ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา       และแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ของภาควิชา ศูนย๑ สํานักงานคณบดี และสาขาวิชา สําหรับรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตํอไป   
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยํางตํอเนื่องเข๎าสูํมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือการบริหารจัดการของคณะฯ  มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิผล อันจะทําให๎การผลิตผู๎สําเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสร๎างผลงานวิจัย และการให๎บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน๑สูงสุด และตรงกับ
ความต๎องการของสังคมและประเทศชาติ 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบการศึกษา  

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 9 ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดที่ 4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ.  ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพสาขาวิชา คณะฯ ตามเกณฑ๑ใหมํ 

และจัดทํา SAR ระดับสาขาวิชา และคณะฯ 
1 ครั้ง 

2 การประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อรอรับการประเมินการตรวจ
ประเมิน (Pre-audit) 

1 ครั้ง 

3 สํารวจความพึงพอใจของนายจ๎างและผู๎ใช๎บณัฑิต 1 ครั้ง 
4 โครงการอบรมการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) และการ

นําไปใช๎ประโยชน๑ 
1 ครั้ง 

5 โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการแกไ๎ขความเสี่ยง 1 ครั้ง 
6 โครงการสํารวจปญัหาและความตอ๎งการของชุมชนในการสร๎างกิจกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาของชุมชน 
1 ครั้ง 

7 อบรมการจดัทํา To Do List 1 ครั้ง 
8 สัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ๑และจัดทําแผนปฏบิัติราชการ 1 ครั้ง 
9 จัดทํารายงานประจําป ี 1 ครั้ง 
10 โครงการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 1 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได๎รับจากการรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ  80        
2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 21 เป็นเงิน   77,000    บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 2 เป็นเงิน      6,000    บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 76 เป็นเงิน  279,050   บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 1 เป็นเงิน      3,000     บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ

สาขาวิชา คณะฯ ตามเกณฑ๑ใหมํ และจัดทํา SAR 
ระดับสาขาวิชา และคณะฯ 

1 20,000 1 20,000       

2 การประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อรอ
รับการประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit) 

1 19,050     1 19,050   

3 สํารวจความพึงพอใจของนายจ๎างและผู๎ใช๎บณัฑิต 1 2,000 1 2,000       
4 โครงการอบรมการจัดการความรู๎ (Knowledge 

Management) และการนาํไปใช๎ประโยชน๑ 
1 30,000     1 30,000   

5 โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการแกไ๎ข
ความเสีย่ง 

1 30,000 1 30,000       

6 โครงการสํารวจปญัหาและความตอ๎งการของ
ชุมชนในการสร๎างกิจกรรมเพื่อแกป๎ัญหาของชุมชน 

1 6,000   1 6,000     

7 อบรมการจดัทํา To Do List 1 20,000 1 20,000       
8 สัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ๑และจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการ 
1 230,000     1 230,000   

9 จัดทํารายงานประจําป ี 1 3,000       1 3,000 
10 โครงการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน 
1 5,000 1 5,000       

รวมทั้งสิ้น  365,050  77,000  6,000  279,050  3,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสาขาวิชา คณะฯ ตามเกณฑ์ใหม่ และจัดท า 

SAR ระดับสาขาวิชา และคณะฯ 
20,000  

 งบด าเนินงาน 20,000  
  ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
  ค่าใช้สอย 6,000  
 - คําอาหารวําง 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
  ค่าวัสดุ 10,400  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      10,400  

2 กิจกรรมที่ 2 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรอรับการประเมินการตรวจประเมิน (Pre-
audit) 

19,050  

 งบด าเนินงาน 19,050  
  ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
  ค่าใช้สอย 6,000  
 - คําอาหารวําง 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
  ค่าวัสดุ 9,450  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      9,450  

3 กิจกรรมที่ 3 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 2,000  

 งบด าเนินงาน 2,000  
  ค่าวัสดุ 2,000  
 - คําวัสดุและคําถํายเอกสาร       2,000  
4 กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการน าไปใช้

ประโยชน ์
30,000  

 งบด าเนินงาน 30,000  
  ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
  ค่าใช้สอย 3,200  
 - คําอาหาร       1,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       1,400  

  ค่าวัสดุ 19,600  
 - คําถํายเอกสาร       10,000  
 - คําวัสด ุ       9,600  
5 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขความเสี่ยง 30,000  
 งบด าเนินงาน 30,000  
  ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
  ค่าใช้สอย 3,200  
 - คําอาหารกลางวัน       1,800  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       1,400  
  ค่าวัสดุ 19,600  
 - คําถํายเอกสาร       10,000  
 - คําวัสด ุ       9,600  
6 กิจกรรมที่ 6 โครงการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในการสร้างกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของ

ชุมชน 
6,000  

 งบด าเนินงาน 6,000  
 ค่าวัสดุ 6,000  
 - คําวัสดุและคําถํายเอกสาร       6,000  
7 กิจกรรมที่ 7 อบรมการจัดท า To Do List 20,000  
 งบด าเนินงาน 20,000  
  ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
  ค่าใช้สอย 6,000  
 - คําอาหารวําง 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 10,400  
 - คําวัสดุและคําถํายเอกสาร       10,400  
8 กิจกรรมที่ 8 สัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบติัราชการ 230,000  
 งบด าเนินงาน 230,000  
  ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
  ค่าใช้สอย 219,800  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท 12,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 300 บาท 36,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําอาหารเย็น 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 350 บาท 42,000  

 - คําที่พัก 62 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท 93,000  
 - คําเชําห๎องประชุมและ

อุปกรณ๑ 
      5,000  

 - คําเบี้ยเลี้ยง       1,440  
 - คําน้ํามันรถ/ทางดํวน       10,000  
 - คําบํารุงรถมหาวิทยาลัย       3,000  
 - คําเชํารถ       17,360  
  ค่าวัสดุ 3,000  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      3,000  

9 กิจกรรมที่ 9  จัดท ารายงานประจ าปี 3,000  
 งบด าเนินงาน 3,000  
  ค่าวัสดุ 3,000  
 - คําวัสดสุํานักงาน       3,000  

10 กิจกรรมที่ 10 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 5,000  
 งบด าเนินงาน 5,000  
  ค่าตอบแทน 1,800  
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 1,800  
  ค่าใช้สอย 1,200  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       1,200  

  ค่าวัสดุ 2,000  
 - คําวัสดุและคําถํายเอกสาร       2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 365,050  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

 
พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101301 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพสาขาวชิา คณะฯ
 ตามเกณฑ์ใหม่ และจัดท า SAR ระดับสาขาวชิา และคณะฯ

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600      3,600

151433101301 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพสาขาวชิา คณะฯ
 ตามเกณฑ์ใหม่ และจัดท า SAR ระดับสาขาวชิา และคณะฯ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        6,000      6,000

151433101301 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพสาขาวชิา คณะฯ
 ตามเกณฑ์ใหม่ และจัดท า SAR ระดับสาขาวชิา และคณะฯ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ       10,400    10,400

151433101302 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่รอรับการ
ประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit)

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600      3,600

151433101302 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่รอรับการ
ประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit)

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        6,000      6,000

151433101302 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่รอรับการ
ประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit)

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        9,450      9,450

151433101303 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ส ารวจความพงึพอใจของนายจ้างและผู้ใชบ้ณัฑิต 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        2,000      2,000
151433101304 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) และการน าไปใชป้ระโยชน์
1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200

151433101304 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) และการน าไปใชป้ระโยชน์

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,200      3,200

151433101304 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) และการน าไปใชป้ระโยชน์

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      19,600    19,600

151433101305 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการบริหารความเส่ียงและการแกไ้ขความเส่ียง 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200
151433101305 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการบริหารความเส่ียงและการแกไ้ขความเส่ียง 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,200      3,200
151433101305 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมการบริหารความเส่ียงและการแกไ้ขความเส่ียง 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       19,600    19,600

พ.ศ. 2558

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ
คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม

รหสั
เงินทนุ

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ
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พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101306 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการส ารวจปญัหาและความต้องการของชมุชนในการ
สร้างกจิกรรมเพือ่แกป้ญัหาของชมุชน

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        6,000      6,000

151433101307 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมการจัดท า To Do List 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600      3,600
151433101307 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมการจัดท า To Do List 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        6,000      6,000
151433101307 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา อบรมการจัดท า To Do List 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       10,400    10,400
151433101308 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา สัมมนาการทบทวนแผนกลยทุธแ์ละจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200
151433101308 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา สัมมนาการทบทวนแผนกลยทุธแ์ละจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย    219,800  219,800
151433101308 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา สัมมนาการทบทวนแผนกลยทุธแ์ละจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,000      3,000
151433101309 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       3,000      3,000
151433101310 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        1,800      1,800
151433101310 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        1,200      1,200
151433101310 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        2,000      2,000

      77,000        6,000    279,050       3,000  365,050

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ
คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม

รหสั
เงินทนุ

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เข๎าอบรมได๎รับความรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2. มีระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามที่กําหนด 
3. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ผู๎เข๎าอบรมได๎รับความรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน อยูํในระดับดี (3.41-4.20) 
10.1.2  ผู๎เข๎าอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได๎ (SAR) สาขาละ 1 เลํม  
10.1.3 ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยูํในระดับมาก (3.41-4.20) 
10.1.4 สามารถสํารวจภาวการณ๑มีงานทําและความพึงพอใจของนายจ๎างฯ ได๎ร๎อยละ 20 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎การดําเนินงานสอดคล๎องกับแผนที่วางไว๎ร๎อยละ 80  
10.3.2  การใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องกับแผนที่วางไว๎ร๎อยละ 80  
10.3.3  แบบสอบถาม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433101400 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2558 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 344,400 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีประวัติด๎านการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทาง
โบราณคดี อาทิ ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ที่จังหวัดลพบุรี ที่สร๎างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ๑มหาราช (พ.ศ. 2175 
- พ.ศ. 2231 ครองราชย๑ พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศ๑ปราสาททอง) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําการศึกษาทางดารา
สมัยใหมํได๎เข๎ามาในประเทศไทยตั้งแตํครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แตํทวํา เหตุการณ๑ในประวัติศาสต๑ที่เกี่ยวกับการใช๎
หลักการทางวิทยาศาสตร๑สมัยใหมํในการอธิบายและคาดคะเนปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติครั้งสําคัญ ที่สร๎างความ
ภาคภูมิใจแกํชาวไทยมากระท้ังปัจจุบัน ได๎แกํ เหตุการณ๑ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงคํานวณการ
เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงลํวงหน๎า วําจะเกิดขึ้นเหนือท๎องฟูาตําบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ในวันอังคารที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที ซึ่งผลการ
คํานวณเป็นไปอยํางแมํนยําโดยไมํคลาดเคลือนแม๎แตํวินาทีเดียว จนเป็นที่เลืองลือในวงการดาราศาสตร๑ทวโลก ถือเป็น
ผลการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยทางวิทยาศาสตร๑ครั้งยิงใหญํและครั้งแรกของชาติไทย และถือเป็นการบุกเบิกการค๎นคว๎าวิจัย
ทางวิทยาศาสตร๑ในแผํนดิไทย ซึ่งถัดจากนั้นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีสมัยใหมํก็เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
สังคมไทยอยํางตํอเนื่อง 

เพ่ือน๎อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหั ว 
สถาบันการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับกิจการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทั้งภาครฐและเอกชนจึงได๎จัด
งานวันวิทยาศาสตร๑แหํงชาติขึ้น ตั้งแตํปี พ.ศ. 2527 เป็นต๎นมา และกําหนดให๎ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน
วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ เพื่อเผยแพรํผลงาน องค๑ความรู๎ และความก๎าวหน๎าตํางๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในวงการวิทยาศาสตร๑ไทย
และวงการวิทยาศาสตร๑สากล ให๎เป็นที่รู๎จัก กระตุ๎นให๎ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี และเชิญชวนให๎เยาวชนหันมาสนใจการศึกษาวิทยาศาสตร๑มากข้ึน  
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เพ่ือรํวมสํงเสริมและเผยแพรํกิจการด๎านวิทยาศาสตร๑ของประเทศ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ในฐานะ

สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร๑ประจําท๎องถิ่น จึงได๎ประสานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล๎เคียง กําหนดให๎มีการจัดงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี 
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2530 เป็นต๎นมา ซึ่งกิจกรรมดังกลําวยังคงดําเนินเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือน๎อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
“พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร๑ไทย” 

2. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

3. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎เยาวชนสนใจศึกษา ค๎นคว๎าด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี พร๎อมทั้งเปิด
โอกาสให๎เยาวชน ได๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี 

4. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน๑ของวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 

5. เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศกึษาที่เข๎าใหมํด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

สกอ. องค๑ประกอบที่ 2. ตัวบํงชี้ 2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
    ตัวบํงชี้ 2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

  สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

  ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1. จัดงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ   
2. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา   
3. กิจกรรมการประกวด แขํงขัน และกิจกรรมหลัก   
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจในการได๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
2. ผู๎รํวมงานได๎รับความรู๎เพ่ิมมากข้ึนจากการชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรมในระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อย

ละ 80 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  100   เป็นเงิน    344,400      บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ 1 กิจกรรม 46,000       1 กิจกรรม 46,000 
2. การประกวด แขํงขัน 7 กิจกรรม 163,900       7 กิจกรรม 163,900 
3 จัดพิมพ๑วารสารงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ 

ปี 2557 
1 งาน 84,500       1 งาน 84,500 

4 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและ
สาขาวิชา 

1 กิจกรรม 50,000       1 กิจกรรม 50,000 

รวมท้ังสิ้น  344,400        344,400 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล  ที่ 4 และพิธีมอบรางวัล 46,000.-  
 ค่าใช้สอย 46,000.-  
 - คําจ๎างเหมาจดัดอกไม๎ บายศรี 

พานพุํม และตกแตํงสถานท่ี 
      38,000.-  

 -  คําจ๎างดนตรีไทย       3,000.-  
 -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

สําหรับผู๎เข๎ารํวมงาน 
200 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 25  บาท 5,000.-  

2 กิจกรรมการประกวด แข่งขนั ทางวิทยาศาสตร์ 163,900  
 ค่าใช้สอย 98,400  
 - เงินรางวัลการประกวด แขํงขัน     85,400  
 - คําจ๎างเหมาบริการ       10,000  
 - คําจ๎างเดินสายสัญญาณการ

แขํงขันตอบปํญหา 
      3,000  

 ค่าวัสดุ 65,500  
 - คําวัสดสุํานักงาน 

- คําวัสดุประชาสมัพันธ๑ 
- คําวัสดสุําหรรบกิจกรรม/อิ่นๆ 

      30,000 
20,000 
15,500 

 

3  จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  84,500  
 ค่าใช้สอย 4,500  
 - คําจ๎างพิมพ๑ต๎นฉบับ 300 หน๎า   15 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 80,000  
 - คําจัดทําวารสารงานสัปดาห๑

วิทยาศาสตร๑  
      80,000  

4  จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 50,000  
 ค่าใช้สอย 50,000  
 - คําจ๎างเหมาจดันิทรรศการกลาง       50,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 344,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101401 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

จัดพธิถีวายพานพุม่สักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล
  ท่ี 4 และพธิมีอบรางวลั

1202 5102020100 ค่าใชส้อย 46000 46000

151433101402 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

กจิกรรมการประกวด แขง่ขนั ทางวทิยาศาสตร์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 98400 98400

151433101402 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

กจิกรรมการประกวด แขง่ขนั ทางวทิยาศาสตร์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 65500 65500

151433101403 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

 จัดพมิพว์ารสารงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 4500 4500

151433101403 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

 จัดพมิพว์ารสารงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 80000 80000

151433101404 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาติ ประจ าป ี2558

 จัดนิทรรศการทางวชิาการของคณะและ
สาขาวชิา

1202 5102020100 ค่าใชส้อย 50000 50000

            -               -               -     344,400  344,400

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขํงขัน ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
3. ผู๎เข๎ารํวมงานได๎รับประโยชน๑และความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
 10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433101500 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยที่แตกตํางกันขึ้นกับสภาพแวดล๎อมและความพร๎อม
ของแตํละสถาบัน อยํางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต๎องมีพันธกิจนี้เป็นสํวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต๎องมีระบบและกลไกควบคุมให๎สามารถดําเนินการในพันธกิจด๎านนี้อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน๎น
เฉพาะแตํละสถาบันเพ่ือให๎ได๎ผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่เกิดประโยชน๑ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน๑จําเป็นต๎องมีสํวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต๎องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรให๎ดําเนินการได๎ตามแผน 2) คณาจารย๑มีสํวนรํวมในการวิจัยอยํางเข๎มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด๎านอ่ืนๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน๑ 
สนองยุทธศาสตร๑ของชาติและมีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง 
 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสร๎างและพัฒนาองค๑ความรู๎ทางวิชาการ โดย
การสํงเสริมสนับสนุนและเผยแพรํผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย๑ นักวิจัย นักวิชาก าร การจัดทํา
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด๎านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแล๎ว 
ยังเป็นการสํงเสริมให๎การเผยแพรํผลงานคณาจารย๑และนักวิชาการทั่วไปเพ่ือให๎มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวิทยาการตํางๆในสาขาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพรํความรู๎ทางวิชาการแกํอาจารย๑ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวง
วิชาการและสังคมทั่วไป 
 2. เพ่ือสํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาองค๑ความรู๎ในสาขาวิชาตํางๆ 
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 3. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพรํผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย๑ตลอดจนนักวิชาการอิสระเพ่ือ
เชื่อมโยงโลกแหํงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรํองค๑ความรู๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการพัฒนาชุมชนและสังคมสํวนรวม 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชีว้ัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

   ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ.   องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต      

              ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 4. ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 

ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จัดทําวารสารวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 2 เลํม 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  50   เป็นเงิน     75,000        บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  50   เป็นเงิน     75,000        บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เลํม 150,000   1 75,000   1 75,000 

รวมท้ังสิ้น  150,000    75,000    75,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000  
 ค่าตอบแทน 50,000  
 - คําตอบแทนผู๎อํานบทความ 30 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 500 บาท 30,000  
 - คําตอบแทนบรรณาธิการ 4 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 2,500 บาท 20,000  
 ค่าใช้สอย 100,000  
 - คําจัดทําเลํมวารสาร 2 ครั้ง 250 เลํมๆละ 200 บาท 100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101501 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1202 5102010100 ค่าตอบแทน       25,000     25,000    50,000
151433101501 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       50,000     50,000  100,000

         -   
           -         75,000             -       75,000  150,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได๎เผยแพรํความรู๎ทางวิชาการแกํอาจารย๑ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการ
และสังคมทั่วไป 
 2. ได๎สํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาองค๑ความรู๎ในสาขาวิชาตํางๆ 
 3.มีเวทีเผยแพรํผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย๑ตลอดจนนักวิชาการอิสระเพ่ือเชื่อมโยงโลก
แหํงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรํองค๑ความรู๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการพัฒนาชุมชนและสังคมสํวนรวม 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1วารสารวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีออกทันตามกําหนด 2 เลํมตํอปี 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
 10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151433101600 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ:  3,400,800 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็น
ได๎จากความสําเร็จของกลุํมประเทศพัฒนาแล๎วทั้งหลาย ที่ล๎วนสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสําหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกําลังเผชิญกับความท๎าทายรอบ
ด๎าน ทั้งภาวะผันผวนด๎านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางชัดเจนทั้ง
เชิงบวกและลบ ทําให๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยียิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญที่จะชํวย
เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับประเทศ ทั้งชํวยลดแรงกระทบด๎านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และชํวยเพิ่มความสามารถใน
การสร๎างสําเร็จจากโอกาสใหมํๆ ที่จะเข๎ามา ดังเจตนารมณ๑ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ที่
มุํงให๎มีการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหมํ บนฐานความรู๎และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสูํการใช๎ความรู๎และความชํานาญด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
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ศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย๑กลางของการให๎บริการโครงสร๎างพ้ืนฐาน ห๎องปฏิบัติการ 

และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑แกํคณาจารย๑และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ๎องในการเตรียม
ความพร๎อมด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแกํประเทศ จึงมีเปูาหมายที่จะพัฒนาศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ให๎
เป็นศูนย๑บริการการเรียนรู๎ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาค จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑และเปูาหมายการ
ดําเนินการ และรายละเอียดโครงการดังตํอไปนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี อันประกอบด๎วย 
ห๎องปฏิบัติการ ห๎องจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑ๑ทางวิทยาศาสตร๑ให๎มีความทันสมัย ได๎
มาตรฐาน และอยูํในสภาพพร๎อมให๎บริการ 

2. เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรและขีดความสามารถ
ของศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือพัฒนางานวิจัยหัวข๎อปัญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ให๎มีคุณภาพนําไปสูํ
การเผยแพรํในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

4. เพ่ือสนับสนุนให๎มีการถํายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย๑และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี ไปสูํการใช๎ประโยชน๑แพรํหลายอยํางเป็นรูปธรรม  

5. เพ่ือให๎พัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารย๑และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ให๎มี
คุณภาพนําไปสูํการเผยแพรํในระดับนานาชาติ 

6. เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม 
7. เพ่ือประชาสัมพันธ๑กิจกรรมและบริการของศูนย๑วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎เป็นที่รู๎จักในระดับภูมิภาค 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
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 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
 ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 ซ ํอมบํารุงคร ุภัณฑ๑ 5 รายการ 
2 จัดซ ื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๑  ดาราศาสตร ๑  และอุปกรณ ๑ว ิทยาศาสตร ๑ 35 รายการ 
3 จ๎างเหมาบร ิการ ซ ํอมแซมคร ุภัณฑ๑ว ิทยาศาสตร ๑ 10 ครั้ง 
4 จัดบริการวิชาการ 13 โครงการ 
5 เปิดบ๎านวิทย๑ 2 โครงการ 
6 วิทยาศาสตร๑สัญจร 1 โครงการ 
7 พัฒนาห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 4 ห๎อง 
8 สนับสนุนงานวิจัยและการนําเสนอผลงานของอาจารย๑และนักศึกษา 15 โครงการ 
9 พัฒนาวิทยาศาสตร๑เพ่ือความเป็นเลิศในประชาคมอาเชียน 1 โครงการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ความพึงพอใจในการใช๎บริการเครื่องมือและอุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ไมํต่ํากวําร๎อยละ 80  
2.2 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการบริการวิชาการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 20 เป็นเงิน 707,730 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 34 เป็นเงิน 1,112,400 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 34 เป็นเงิน 1,164,400 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 12 เป็นเงิน 416,270 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ซ ํอมบํารุงคร ุภัณฑ๑ 5 รายการ 136,930 5 รายการ 136,930       
2 จดัซ ื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๑  ดาราศาสตร ๑  และ

อุปกรณ ๑ว ิทยาศาสตร ๑ 
30 

รายการ 
363,870 5 

รายการ 
50,000 10 

รายการ 
110,000 10 

รายการ 
120,000 5 

รายการ 
83,870 

3 จ๎างเหมาบร ิการ ซ ํอมแซมคร ุภัณฑ๑ว ิทยาศาสตร ๑ 10 
ครั้ง 

350,000   3 
ครั้ง 

150,000 3 
ครั้ง 

150,000 4 
ครั้ง 

50,000 

4 จัดบริการวิชาการ 12 โครงการ 370,000 
 

4 
ครั้ง 

87,000 6 
ครั้ง 

147,000 7 118,500 1  
ครั้ง 

17,500 

5 เปิดบ๎านวิทยาศาสตร๑ 2โครงการ 500,000 2รายการ 50,000 2รายการ 100,000 5รายการ 300,000 2รายการ 50,000 
6 วิทยาศาสตร๑สญัจร 1 โครงการ 250,000 

 
7 

ครั้ง 
61,800 12 

ครั้ง 
103,400 8 ครั้ง 50,400 5 ครั้ง 34,400 

7 พัฒนาห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 4 
ห๎อง 

770,000 4 รายการ 105,000 4 รายการ 330,000 4 รายการ 188,000 4 รายการ 147,000 

8 สนับสนุนงานวิจัยและการนําเสนอผลงานของ
อาจารย๑และนักศึกษา 

15 โครงการ 510,000 
 

15 
ครั้ง 

187,000 15 
ครั้ง 

122,000 15 
ครั้ง 

187,500 3 
ครั้ง 

13,500 

9 สร๎างความเข๎มแข็งทางวิทยาศาสตร๑เพื่อความ
เป็นเลิศในประชาคมอาเชียน 

1 โครงการ 150,000 5 
ครั้ง 

30,000 5 
ครั้ง 

50,000 5 
ครั้ง 

50,000  20,000 

รวมท้ังสิ้น  3,400,800  707,730  1,112,400  1,164,400  416,270 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และครุภัณฑ์ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
136,930  

 ค่าใช้สอย 136,930  
 - คําบํารุงรักษาลิฟท๑   1 รายการ     45,200  
 - คําบํารุงรักษาเครื่องฉายดาว  1 รายการ     32,100  
 - คําบํารุงรักษาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนและแสง  
1 รายการ     6,420  

 - คําบํารุงรักษาตู๎อบลมร๎อน 1 รายการ     3,210  
 - คําบํารุงรักษาเครื่องสปิตเตอริ่ง 1 รายการ     50,000  
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และวัสดุการเรียนการ

สอน 
363,870  

 ค่าวัสดุ 363,870  
 - วัสดุวิทยาศาสตร๑  วัสดุทางดารา

ศาสตร๑ วัสดสุํานักงาน วัสดุการเรยีน
การสอน วัสดุการเกษตร และวัสดอุื่น 
ๆ  

      363,870  

3 กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 350,000  
 ค่าใช้สอย 350,000  
 - ซํอมแซมครภุัณฑ๑ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร๑ และจ๎างเหมาบริการ 
      350,000  

4 กิจกรรมที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการ 370,000  
 ค่าตอบแทน 98,740  
 - คําตอบแทนวิทยากร       98,740  
 ค่าใช้สอย 77,830  
 - คําใช๎จํายอื่นในการเดินทางไป

ราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
คําเชํารถ นํ้ามันรถ และคําบํารุงรถ 

   

 

  47,580 
 
 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
อาหารกลางวันในการจดัอบรม 

   
 

  23,750  

 - คําจ๎างเหมาบริการ เชํน คําจ๎าง
พิมพ๑ คําจ๎างวิเคราะห๑ และคาํจ๎าง
เหมาบริการอื่น ๆ 

      6,500  

 ค่าวัสดุ 193,430  
 - คําวัสดุในการอบรม       153,430  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําวัสดุประชาสมัพันธ๑และเอกสาร

เผยแพร ํ
      40,000  

5 กิจกรรมที่ 5  เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 500,000  
 ค่าตอบแทน 98,740  
 - คําตอบแทนวิทยากร       98,740  
 ค่าใช้สอย 150,000  
 -  คําจ๎างพิมพ๑เอกสาร คําจ๎างทําปูาย

ประชาสมัพันธ๑ คําจ๎างเก็บและ
บันทึกข๎อมูล คําจ๎างทําของที่ระลกึ 
คําจ๎างจัดทําบอร๑ดนิทรรศการ 
คําจ๎างเข๎าเลมํ คําจ๎างวิเคราะห๑
ข๎อมูล คําจ๎างจัดทํารายงานสรุป    
และอื่นๆ 

      80,000  

 -  คําอาหารกลางวัน       25,000  
 -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       25,000  
 -  คําจ๎างเหมาบริการ       20,000  
 ค่าวัสดุ 251,260  
 - วัสดุวิทยาศาสตร๑ วัสดสุํานักงาน 

เอกสารประชาสมัพันธ๑ คําถําย
เอกสาร  และอื่นๆ 

      251,260  

6 กิจกรรมที่ 6  วิทยาศาสตร์สัญจร 250,000  
 ค่าตอบแทน 20,400  
 - คําวิทยากร       14,400  
 - คําตอบแทนนักศึกษาชํวยงาน       6,000  
 ค่าใช้สอย 122,500  
 - คําจ๎างพิมพ๑เอกสาร คําจ๎างทําปูาย

ประชาสมัพันธ๑ คําจ๎างเก็บและ
บันทึกข๎อมูล คําจ๎างทําของที่ระลกึ 
คําจ๎างจัดทําบอร๑ดนิทรรศการ 
คําจ๎างเข๎าเลมํ คําจ๎างวิเคราะห๑
ข๎อมูล คําจ๎างจัดทํารายงานสรุป    
และอื่นๆ 

 

 

    85,500  

 - คําใช๎จํายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
คําเชํารถ นํ้ามันรถ และคําบํารุงรถ 

 

 

    37,000  

 ค่าวัสดุ 107,100  
 - คําวัสดุวิทยาศาสตร๑ อิเล็กทรอนิค       74,100  
 -  คําวัสดุอุปกรณ๑สาํนักงาน       20,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําถํายเอกสาร       13,000  
7 กิจกรรมที่ 7  พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 770,000  
 ค่าตอบแทน 192,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร       192,600  
 ค่าใช้สอย 92,876  
 - คําสอบเทียบเครื่องมือ       52,216  
 - คําเข๎ารํวมทดสอบความชํานาญ 

(PT) 
      40,660  

 ค่าวัสดุ 484,524  
 - คําวัสดุวิทยาศาสตร๑  สารเคมี  

และอื่นๆ 
      484,524  

8 กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนงานวจิัยของอาจารย์และนักศกึษา (15 โครงการ)  510,000  
 ค่าใช้สอย 190,500  
 - คําจ๎างเหมาบริการ  

- คําจ๎างวิเคราะห๑  
- คําจ๎างพิมพ๑  
- คําจ๎างเก็บตัวอยําง  
- คําจ๎างเก็บผลผลิต  
- คําจ๎างจัดจําแนกเช้ือ  
- ค๎าจ๎างเหมาทดสอบในสภาพแปลง  
- คําจ๎างวิเคราะห๑ข๎อมูล  
- คําจ๎างวิเคราะห๑คณุภาพน้ํา   
- คําจ๎างจัดทําคูํมือการใช๎งานแอฟ

ลิเคชัน  
- คําจัดประชุม นําเสนอผลงาน  

      190,500  

 ค่าวัสดุ 319,500  
 - วัสดุวิทยาศาสตร๑ วัสดสุํานักงาน 

และอื่นๆ 
      319,500  

9 กิจกรรมที่ 9  สร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศในประชาคมอาเชียน 150,000  
 ค่าตอบแทน 32,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร       32,400  
 ค่าใช้สอย 60,760  
 - คําใช๎จํายอื่นในการเดินทางไป

ราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
คําเชํารถ นํ้ามันรถ และคําบํารุงรถ 

   

 

  22,760 
 
 

 - คําอาหารวํางและอาหารกลางวัน
ในการจัดอบรม 

   
 

  22,500  

 - คําจ๎างเหมาบริการ เชํน คําจ๎าง       15,500  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

พิมพ๑ คําจ๎างวิเคราะห๑ และคาํจ๎าง
เหมาบริการอื่น ๆ 

 ค่าวัสดุ 56,840  
 - คําวัสดุในการอบรม       56,840  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,400,800  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกิจกรรมเดยีวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101601 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และครุภณัฑ์ประจ าศูนยว์ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 136,930 136,930

151433101602 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และ
อปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ และวสัดุการเรียน
การสอน

1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50,000 110,000 120,000 83,870 363,870

151433101603 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 150,000 150,000 50,000 350,000
151433101604 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวชิาการ 1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 87,000 147,000 118,500 17,500 370,000
151433101605 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปดิบา้นวทิยาศาสตร์ 1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50,000 100,000 300,000 50,000 500,000
151433101606 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์สัญจร 1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 61,800 103,400 50,400 34,400 250,000
151433101607 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฒันาหอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ 1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 105,000 330,000 188,000 147,000 770,000
151433101608 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนงานวจิัยของอาจารยแ์ละนักศึกษา 

(15 โครงการ)
1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 187,000 122,000 187,500 13,500 510,000

151433101609 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเขม้แขง็ทางวทิยาศาสตร์เพือ่ความ
เปน็เลิศในประชาคมอาเชยีน

1205 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 30,000 50,000 50,000 20,000 150,000

    322,000     502,000    425,500   180,500   3,400,800

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสั
เงินทนุ

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได๎รับการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. ผลการปฏิบัติราชการด๎านวิจัยและพัฒนาของคณาจารย๑ได๎รับการยกระดับให๎สูงขึ้น 
3. ผลการปฏิบัติราชการด๎านบริการวิชาการของคณาจารย๑ได๎รับการยกระดับให๎สูงขึ้น 
4. บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการสูงขึ้น 
5. หลักสูตรระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร๑ของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นที่รู๎จักแพรํ 
6. นักเรียนระดับมัธยมปลายในพ้ืนที่บริการมีความต๎องการเข๎าศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร๑ของคณะ

วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
7. กิจกรรมด๎านการทดสอบ วิเคราะห๑ วิจัย ที่ดําเนินการภายในห๎องปฏิบัติการศูนย๑วิทยาศาสตร๑ได๎รับการ

รับและเชื่อถือได๎ในระดับสากล 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีสูงขึ้น 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 นโยบายยํอยที่ 6.1 : เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร๑ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร๑ให๎

เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 2 เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
แนวทางการดาเนินการ 1 : ปรับกลยุทธ๑การวิจัย 
แนวทางการดาเนินการ 2 : ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
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151433101700 โครงการ ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ าและระบบระบายน้ าหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 164,900 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยอาคาร 12 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลังเกํา)มีพ้ืนที่ต่ํากวําระดับพ้ืนของอาคาร 42 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(หลังใหมํ) เมื่อมีฝนตกลงมาทําให๎เกิดปัญหาการระบายน้ํา น้ําไหลเข๎าทํวมในห๎องเรียนจํานวน 4 ห๎อง คือ 
ห๎อง 1204,1205,1206,1207 ทําให๎เกิดความเสียงหายตํอเครื่องจักร อุปกรณ๑สําหรับใช๎ในการเรียนการสอน และ
ห๎องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีความจําเป็นต๎องจัดทําทํอระบายน้ําและระบบระบายน้ําด๎านหน๎า
อาคาร 12 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลังเกํา) เพ่ือสามารถรองรับการระบายน้ําจากน้ําฝน แก๎ไขปัญหาดังกลําว และ
ปูองกันน้ําไหลเข๎าในอาคารสร๎างความเสียที่จะเกิดกับเครื่องจักร อุปกรณ๑สําหรับใช๎ในการเรียนการสอน และห๎องเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 ปรับปรุงระบบทํอระบายน้ําและระบบระบายน้ําหน๎าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   2.2 เพ่ือแก๎ไขปัญหาระบบการระบายน้ําที่เกิดจากน้ําฝน ปูองกันไมํให๎น้ําฝนไหลเข๎าในตัวอาคาร 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดที่ 4 :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 มีการปรับปรุงระบบทํอระบายน้ําและระบบระบายน้ํา 1 ระบบ 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    ระบบทํอระบายน้ําและระบบระบายน้ําสามารถระบายน้ําได๎ดี 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100       เป็นเงิน        164,900    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ประกาศสอบราคา 1 - 1 -       
2 เปิดซองสอบราคา 1 - 1 -       
3 ผู๎รับเหมาดาํเนินการปรับปรุงระบบทํอระบายน้ําและ

ระบบระบายน้ํา 
1 - 1 -       

4 ตรวจรับงาน 1 164,900       1 164,900         
รวมท้ังสิ้น  164,900        164,900         

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ าและระบบระบายน้ าหนา้อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 164,900      
 งบลงทุน 164,900      
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 164,900      
 - ปรับปรุงระบบทํอระบายน้ํา

และระบบระบายน้ําหน๎า
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 164,900         164,900     - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 164,900        - 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101701 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการปรับปรุงระบบทอ่ระบายน้ าและระบบ
ระบายน้ าหน้าอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ปรับปรุงระบบทอ่ระบายน้ าและระบบ
ระบายน้ าหน้าอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

1603 8360001015 งบลงทนุ 164,900   164,900

            -      164,900             -             -     164,900

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. มีระบบทํอระบายน้ําและระบบระบายน้ําหน๎าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สามารถระบายน้ําที่เกิดจาก
น้ําฝนได๎ 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 การดําเนินโครงการได๎ตามระยะเวลาที่กําหนด 
10.1.2 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการอยูํในระดับดีมาก 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบการจัดซื้อจัดจ๎าง  
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบการเบิกจํายที่ตรงเวลา 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตรฐานฯ 
1 งานปรับปรุงระบบ

ท่อระบายน้ าและ
ระบบระบายน้ าหน้า
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 งาน 164,900 164,900 - เป็นระบบรางระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็ก 
- ขนาดชํองระบายน้ํากว๎าง 0.35 เมตร ยาว 40 เมตร 

ลึก 0.60 เมตร  
- ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร  
- พื้นอัดทรายรองก๎นหลดุ ความหนาของพื้นราง 0.05 

เมตร  
- มีฝาปิดใช๎เหล็กทําตะแกรงปิดด๎านบน ขนาด 0.35 x 

0.50 เมตร  
- พื้นรางระบายน้ําใช๎คอนกรตีเสริมเหล็กตลอดแนว 

     ค าชี้แจงฯ 
     เนื่องจากระบบรางระบายน้ําอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีพ้ืนท่ีต่าํกวําพ้ืนดินเดิม สามารถ
ระบายน้ําไดด๎ี เมื่อฝนตกจะเกิดปญัหาน้ําทํวมขัง
ภายในอาคารชั้นลาํง และระบายออกไมํได๎ ทําให๎เกดิ
ความเสยีหายตํอวัสดุ อุปกรณ๑การเรียนการสอน 

รวม 164,900  
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151433101800 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 10,500,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจใน
การผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร๑นั้น  ผู๎สอนจะต๎อง
จัดให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต๎องเหมาะสมตามบริบทของแตํละหลักสูตร  การที่จะทําให๎เกิด
สิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําวจําเป็นต๎องมีวัสดุและครุภัณฑ๑เพียงพอในการฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนทักษะให๎กับผู๎เรียน ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทางด๎านวิทยาศาสตร๑มีความ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีเป็นอยํางมาก และครุภัณฑ๑ของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่ใช๎ในการสอนยัง
ล๎าสมัยไมํทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเป็นต๎องจัดซื้อ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช๎ประโยชน๑ในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจสอดคล๎องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย๑ ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให๎อาจารย๑และนักศึกษาได๎เพ่ิมพูนทักษะและความรู๎จากการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑เพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือให๎การผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบํงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ๑ 14 รายการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ๑ครบถ๎วนทุกรายการ 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  1       เป็นเงิน       112,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  99     เป็นเงิน   10,388,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดซื้อครภุัณฑ๑การเรียนการสอน 14รายการ 10,500,000 3 รายการ 112,000 11 รายการ 10,388,000     
รวมท้ังสิ้น  10,500,000  112,000  10,388,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอน    14      รายการ 10,500,000  
 งบลงทุน 10,500,000  
 ค่าครุภัณฑ์       10,500,000  

1 เครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่สูง 10 เครื่อง      13,500         135,000  ฟิสิกส๑ 

2 โครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง  1,650,000       1,650,000  เคมี/จุล
ชีววิทยา 

3 จักรโพ๎งพร๎อมโต๏ะปฏบิัติการ 1 ชุด      32,400           32,400  คหก
รรม

ศาสตร๑ 

4 ชุดทดลองสายสํงไฟฟูาและการปอูงกัน 1 ชุด  1,723,000       1,723,000  วิศวกรร
มไฟฟูา 

5 เตาอบรมร๎อน 1 เตา      40,000           40,000  คหก
รรม

ศาสตร๑ 

6 เครื่องทําแห๎งแบบแชํเยือกแข็ง (freeze 
dryer) 

1 ชุด  1,300,000       1,300,000  วิทยาศา
สตร๑การ
อาหาร 

7 เครื่องตรวจวดัสารด๎วยการดดูกลนืแสง (uv-
vis-fluorescence spectrometer) 

1 เครื่อง  1,500,000       1,500,000  จุล
ชีววิทยา 

8 ออสซิโลสโคป 10 เครื่อง  30,000         300,000  ฟิสิกส๑ 

9 ชุดทดลองบัสบาร๑ 1 ชุด  1,800,000       1,800,000  ศวกรรม
ไฟฟูา 

10 แก๏สโครมาโทกราฟ ี 1 เครื่อง  1,500,000       1,500,000  เคม ี

11 ชุดฝึกปฏิบัติการตดัเย็บเสื้อผ๎า 4 ชุด      30,000          120,000  คหก
รรม

ศาสตร๑ 

12 ตู๎อบความร๎อน 2 ตู๎    100,000          200,000  กษตร
ศาสตร๑ 

13 ตู๎นึ่งฆําเชื้อความดันไอนํ้า 1 ตู๎    160,000          160,000  กษตร
ศาสตร๑ 

14 ชุดศึกษาการตกอยํางอิสระ 2 ชุด       19,800           39,600  ฟิสิกส๑ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8322036001 เคร่ืองก าเนิดสัญญาณความถี่สูง       135,000      135,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328209011 โครมาโทกราฟีข่องเหลวสมรรถนะสูง    1,650,000   1,650,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8330001002 จักรโพง้พร้อมโต๊ะปฏบิติัการ       32,400        32,400
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8322041010 ชดุทดลองสายส่งไฟฟา้และการปอ้งกนั    1,723,000   1,723,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8331013007 เตาอบรมร้อน       40,000        40,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328114012 เคร่ืองท าแหง้แบบแชเ่ยอืกแขง็ (freeze dryer)    1,300,000   1,300,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328134013 เคร่ืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลืนแสง 

(uv-vis-fluorescence spectrometer)
   1,500,000   1,500,000

151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8322025008 ออสซิโลสโคป       300,000      300,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8322045009 ชดุทดลองบสับาร์    1,800,000   1,800,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328209014 แกส๊โครมาโทกราฟี    1,500,000   1,500,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8330009003 ชดุฝึกปฏบิติัการตัดเยบ็เส้ือผ้า       120,000      120,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328078006 ตู้อบความร้อน       200,000      200,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328099005 ตู้นึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ า       160,000      160,000
151433101801 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน 1203 8328199004 ชดุศึกษาการตกอยา่งอสิระ       39,600        39,600

             -   
    112,000  10,388,000             -             -    10,500,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีครุภัณฑ๑ เครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย๑และนักศึกษาได๎เพ่ิมพูนทักษะและความรู๎จากการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑เพ่ิมข้ึน 
3. การผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
10.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
10.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

10.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.2.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ลําดับที ่ รายการ 
จํานวน/
หนํวยนับ 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 
มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร๎าง 
และคําช้ีแจง/เหตผุลความจําเป็น 

1 เครื่องกําเนิดสัญญาณ
ความถี่สูง 

10 เครื่อง     13,500    135,000  คุณลักษณะ 
1. ให๎สัญญาณคลื่นรูปไซน๑ สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม 
2. ความถี่ระหวําง 0.1 Hz- 2MHz 
3. มีสายวัด (Probe) 

2 โครมาโทกราฟี่ของเหลว
สมรรถนะสูง 

1 เครื่อง 1,650,000   1,650,000  คุณลักษณะ  
      เป็นชุดเครื่องมือที่มีอุปกรณ๑สําหรับประกอบชุดเพื่อ ใช๎วิเคราะห๑หาปริมาณสารที่มสีถานะเป็นของเหลว 
ควบคุมการทํางานและประมวลผลโดยสมบรูณ๑แบบด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ โดยมีอุปกรณ๑ประกอบชุด ดังนี้ 
 Ø ปั๊มความดันสูง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
     -  สามารถทํางานควบคุมอัตราการไหลของสารคงที่และแบบควบคุมความดันใหค๎งที่ 
     -  สามารถตั้ง อัตราเร็วของสารละลายไดไ๎มํน๎อยกวํา 0.0001 – 10.0000 มิลลิลติรตํอนาที 
     -  ในการปรับอัตราเร็วของสารละลายมีคําความถูกต๎อง ไมํเกิน  
1% และมีคําความแมํนยําไมํเกิน 0.3 % (โดยมีคํา RSD ไมเํกิน 0.1%) 
     -   สามารถปรับความดันไดไ๎มตํ่ํากวํา 40 MPa 
     -   ในการทํา Gradient มีคําความถูกต๎องในการปรับความเข๎มข๎นของตัวทําละลายไมเํกิน 0.5 % 
      -   เครื่องมีสญัญาณ เตือนเมือ่เกิดการรั่ว และมรีะบบ Drain Value สําหรบัไลํฟองอากาศได ๎
      -    เครื่องสามารถควบคุมการทํางานไดด๎๎วยตัวเอง หรือควบคมุผํานเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎  
 Ø เครื่องไลํฟองแก๏สในของเหลว เป็นชุดไลํฟองอากาศในของเหลวท่ีเป็นเฟสเคลื่อนที่ขณะทําการ วิเคราะห๑
ทดลอง ซึ่งสามารถไลํฟองอากาศในสารละลาย  
Ø เครื่องดูดปลํอยตัวอยาํงอัตโนมตัิ มีรายละเอียด ดังนี ้
-   สามารถใสํขวดสารตัวอยํางขนาด 1.5 มิลลลิิตร เพื่อทําการวิเคราะห๑ได๎ไมํน๎อยกวํา 105 ขวด 
-   สามารถทํางานได๎ในชํวง pH 1-14   
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ลําดับที ่ รายการ 
จํานวน/
หนํวยนับ 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 
มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร๎าง 
และคําช้ีแจง/เหตผุลความจําเป็น 

-   มีความถูกต๎องในการฉดีสารไมเํกิน 1% และมีคําเบีย่งเบนมาตรฐาน (RSD) ของความแมํนยําในการฉีด ไมเํกิน 
0.3 %  และมีคําการปนเปื้อน (Carryover) ไมเํกิน 0.005 % 
-  เครื่องสามารถควบคุมการทํางานได๎ด๎วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผาํนเครื่องคอมพิวเตอร๑ได ๎
 Ø เครื่องตรวจวดัสารชนิดวัดดรรชนีการหักเห วัดคําการดูดกลืนแสง  หรือคําการเรืองแสง  
 

3 จักรโพ๎งพร๎อมโต๏ะปฏบิัติการ 1 ชุด     32,400      32,400  คุณลักษณะ 
จักรโพ๎งพร๎อมโต๏ะปฏบิัติการ 1 ชุด ประกอบด๎วย 
 -  จักรโพ๎งเดินเครื่องด๎วยระบบมอเตอร๑ไฟฟูาใช๎กําลังไฟตามมาตรฐานสากล 
 - มีดใบมีสําหรับตัดด๎าย/แกนตั้งหลอดดําย 
 - ทําตะเข็บด๎วยด๎าย 3 หรือ 4 หลอด/เป็นฝเีข็มล็อค 
 - พร๎อมโต๏ะ ขนาด 48 x 72 x 75 เซนติเมตร 
 

4 ชุดทดลองสายสํงไฟฟูาและ
การปูองกัน 

1 ชุด 1,723,000  1,723,000  คุณลักษณะ 
ชุดทดลองสายสํงไฟฟูาและการปอูงกัน 1 ชุด    จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ไมํน๎อยกวําดงันี้ 
1.สายสํงกําลังไฟฟูา   จํานวน 1 ชุด 
  - เป็นโมเดลจําลองสายสํงไฟฟูาแรงสูงแบบสามเฟส 
  - สามารถทําการทดลองการทํางานแบบไมํมโีหลด, มีโหลด และลัดวงจรได ๎
 - มีสเกลแฟคเตอร๑ไมํน๎อยกวํา 1/1,000 ท้ังกระแส และแรงดัน 
 - ความต๎านทาน :  3.6  โอห๑ม, 7.2  โอห๑ม  
 - ความเหนี่ยวนํา: 150  มิลลเิฮนรี,่ 300  มิลลิเฮนรี ่  
 - ตัวเก็บประจุ   : 1.1  ไมโครฟารดั, 300 นาโนฟารัด 
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ลําดับที ่ รายการ 
จํานวน/
หนํวยนับ 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 
มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร๎าง 
และคําช้ีแจง/เหตผุลความจําเป็น 

2.โมดูลสวิทซ๑เพาเวอร๑  จํานวน 1 แผง 
  เป็นโมดลูสําหรับตดัตํอแรงดันแบบควบคุมด๎วยมือ หรือควบคุมแบบอัตโนมัต ิ
  - แรงดันปกติ  :  230/400 โวลท๑ 50 เฮริทซ๑ หรือดีกวํา 
  - แรงดันสําหรับควบคมุ  :  24 โวลท๑ หรือดีกวํา 
  - พิกัดกระแส  :  16 แอมป์ หรอืดีกวํา 
 - มีสวิทซ๑ปุมุกดไมํน๎อยกวํา 2 ชุด 
 - มีหน๎าคอนแทคเตอร๑ชนิดปกตเิปิดไมํน๎อยกวํา 3 ชุด 
 - มีไฟแสดงสถานะ “ทํางาน” และ “ไมํทํางาน” 
 - จุดตํอชนิดปลอดภยัขนาด 4 มลิลิเมตร 
3.โหลดความต๎านทาน ขนาด 1 กิโลวัตต๑   จํานวน 1 ชุด 
 - สามารถใช๎กับไฟฟูากระแสสลับ และกระแสตรง 1 เฟส และ 3 เฟสได ๎
 - สามารถนํามาตํอแบบอนุกรม, ขนาน, สตาร๑ หรือเดลต๎าได ๎
 - คําความต๎านทานขนาดไมํน๎อยกวํา 3 x 750 โอห๑ม  
 - พิกัดกระแสใช๎งานขนาดไมํน๎อยกวํา 3 x 2 แอมป์  
4.โหลดตัวเก็บประจุชนิดสามเฟส ขนาด 1 กิโลวัตต๑ จํานวน 1 แผง 
 - สามารถนํามาตํอแบบขนาน, อนุกรม, สตาร๑ หรือเดลต๎าได ๎
 - คําตัวเก็บประจุขนาด 2 / 4 / 8 / 30 ไมโครฟารดั, 450 โวลท๑ หรือดีกวํา  
 จํานวนไมํน๎อยกวํา 3 ชุด 
 - จุดตํอชนิดปลอดภยัขนาด 4 มลิลิเมตร 
5.โหลดตัวเหนี่ยวนําชนิดสามเฟส ขนาด 1 กิโลวัตต๑ จํานวน 1 แผง 
 - สามารถนํามาตํอแบบขนาน, อนุกรม, สตาร๑ หรือเดลต๎าได ๎
 - คําความเหนี่ยวนําไมํน๎อยกวํา 3 ชุด ประกอบด๎วยดังนี ้
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ลําดับที ่ รายการ 
จํานวน/
หนํวยนับ 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 
มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร๎าง 
และคําช้ีแจง/เหตผุลความจําเป็น 

  1.2 เฮนรี่  (0.65 แอมป์)  หรือดีกวํา 

  1.6 เฮนรี่  (0.50 แอมป์)  หรือดีกวํา 

  2.0 เฮนรี่  (0.45 แอมป์)  หรือดีกวํา 

  2.4 เฮนรี่  (0.35 แอมป์)  หรือดีกวํา 

  2.8 เฮนรี่  (0.30 แอมป์)  หรือดีกวํา 

  3.2 เฮนรี่  (0.25 แอมป์)  หรือดีกวํา 
 - แรงดันสูงสุดไมํน๎อยกวํา 400 โวลท๑ 
 - จุดตํอชนิดปลอดภยัขนาด 4 มลิลิเมตร 
6.รีเลย๑ปูองกันแรงดันสูงหรือต่ําเกนิ   จํานวน 1 ชุด 
 - เป็นรเีลย๑หนํวงเวลาสามเฟสแบบแรงดันเกินและแรงดันต่ํา การตัง้คําการทํางานท้ังสองแยกจากกัน 
 - ยํานการทํางานไมํน๎อยกวํา :  0.7 ถึง 1.0 UN    1.0 ถึง 1.25 UN 
 - ยํานการหนํวงเวลาไมํน๎อยกวํา : 0.5 ถึง 10 วินาที หรือดีกวํา 
 - มีหน๎าสัมผสัรเีลย๑เอาท๑พุท จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชุด ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แอมป์ หรือดีกวํา 
 - พิกัดแรงดันใช๎งานไมํน๎อยกวํา  : 100 ถึง 400 โวลท๑  50 / 60 เฮริ๑ต หรือดีกวํา 
7.รีเลย๑ปูองกันแบบวัดกาํลังไฟฟูาย๎อนกลับ   จํานวน 1 ชุด 
 - เป็นรีเลย๑ปูองกันรุํนท่ีใช๎ในงานอุตสาหกรรม สามารถวัดกําลังไฟฟูาแบบย๎อนกลับที่เครื่องกําเนิดไฟฟูาได๎ 
 - มี LED แสดงการทํางาน หรือดกีวํา 
 - แรงดันท่ีใช๎งาน (UN) อยูํในชํวง 100 ถึง 400 โวลท๑ เอซี หรือดีกวํา 
 - ความถี่ท่ีใช๎งานอยูํในชํวง 35 ถึง 70 เฮิร๑ทซ หรือดีกวํา 
 - พิกัดกระแสไมํน๎อยกวํา 1 แอมป์ 
 - แรงดันท่ีทํางานอยูํในชํวง 0.4 ถึง 1.3 UN หรือดีกวํา 
 - กระแสที่ทํางานอยูํในชํวง 0 ถึง 1.2 IN หรือดีกวํา 
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 - สภาวะการทริปทางด๎านกําลังไฟฟูาจริง (Active Power) อยูํในชํวง 1 ถึง 1.2 PN หรือดีกวํา 
 - สภาวะการทริปทางด๎านกําลังไฟฟูาย๎อนกลับ (Reverse Power) อยูํในชํวง 1 ถึง 0.3 PN  หรือดีกวํา 
 - ยํานการหนํวงเวลาอยูํในชํวง 0 ถึง 100 วินาที หรือดีกวํา 
 - พิกัดแรงดันไฟเลีย้งไมํน๎อยกวํา 220 โวลท๑ เอซี หรือดีกวํา 
8.รีเลย๑ปูองกันความผิดพรํองลงดนิ  จํานวน 1 ตัว 
 - เป็นรเีลย๑แรงดันเกินหนึ่งเฟส  สําหรับแสดงสภาวะการเกดิฟอลต๑ลงดินใช๎รํวมกับหม๎อแปลงไฟฟูาสามเฟส หรือ
ดีกวํา 
 - หม๎อแปลงไฟฟูาพิกัดแรงดันไมนํ๎อยกวํา  100 โวลท๑ (UN) หรือดกีวํา 
 - แรงดันท่ีทํางาน (UA) ตั้งแตํ 0.01 ถึง 1 UN หรือดีกวํา 
 - ยํานการหนํวงเวลาไมํน๎อยกวํา  :  0 ถึง 100 วินาที 
 - ภาวะทรปิ มีสวิทช๑ตัดตํอไมํน๎อยกวํา 2 ชุด 220 โวลท๑ เอซี กระแสไมํน๎อยกวํา 2 แอมป์ หรือดีกวํา 
 - พิกัดแรงดันไมํน๎อยกวํา  230 โวลท๑ เอซี 
9.หม๎อแปลงแรงดันไฟฟูา 3 เฟส  จํานวน 1 ชุด 
 - เป็นหม๎อแปลงแรงดันไฟฟูา 3 เฟส ใช๎รํวมกับรีเลย๑ปูองกันความผดิพรํองลงดิน 

 - แรงดันขาเข๎า 3 x 380V /  3 หรือดีกวํา 

 - แรงดันขาออก 3 x 100 V /  3 หรือดีกวํา 
 - กําลังไฟฟูาขนาด 1 VA หรือดีกวํา 
 - เวคเตอร๑กรุ๏ป : YYO 
 - มีฟิวส๑ปูองกันแบบขาดช๎า (slow-blow) 
 - จุดตํอชนิดปลอดภยั ขนาด 4 มลิลิเมตร 
10. แหลํงจํายไฟฟูาปรับคาํได ๎  จํานวน 1 ตัว 
 - เป็นแหลํงจํายไฟฟูาปรับคําได๎สามเฟส 
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 - มียํานแรงดันไฟฟูากระแสสลับอยูํในชํวง 0 – 400 โวลท๑ 
 - มีมิเตอร๑แสดงคําแรงดัน และกระแส 
11.วัตต๑มิเตอร๑แบบดิจติอล    จํานวน 2 เครื่อง 
 - เป็นเครื่องมือวัดกําลังไฟฟูาแบบดิจิตอลทีส่ามารถวัดคํา  V, A, W, VAR, VA และ PF  ได๎เป็นอยาํงน๎อย 
 -  สามารถวัดคํากําลังไฟฟูา DC และ AC TRMS ในระบบหนึ่งเฟสหรือสามเฟสบลัลานซ๑ได๎ 
 - มีแบตเตอรี่ในตัว และมสีัญลักษณ๑แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ใกล๎หมดได๎ 
 - สามารถวัดคําของกระแสสตาร๑ท (Inrush Current) พร๎อมกบัมีฟังก๑ช่ันคงคําที่หน๎าจอได ๎
 - การแสดงผลผํานจอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 หลัก จาํนวน 3 แถวตํอหน๎าจอ 
 - ชนิดของการวัดเป็นแบบ : 1 เฟส หรือดีกวํา 
 - ภาคแสดงผลไมํน๎อยกวํา : 3 แถว, แถวละ 4 หลัก 
 - กําลังไฟฟูาจริง (Active Power)  

    ยํานการวัดอยูํในชํวง :  10 W ถึง 6 kW หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 0.1 W หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 2% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-  กําลังไฟฟูาปรากฏ (Apparent Power) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง  : 10 VA ถึง 6 kVA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําที่ดีทีสุ่ด : 2% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-  กําลังไฟฟูาต๎านกลับ (Reactive Power) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 VAR ถึง 6 kVAR หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําที่ดีทีสุ่ด : 2% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-  เพาเวอร๑แฟคเตอร๑ (Power Factor) 
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    ความละเอียดในการวัด : 0.01 หรือดีกวํา 

    ความแมํนยํา : 3% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-  แรงดันไฟฟูา (Voltage) 

    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 0.5 ถึง 600 VRMS หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 100 mV หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 0.5% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
- กระแสไฟฟูา (Current) 

    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 mA ถึง 10 ARMS หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 1 mA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 0.5% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-  กระแสสตาร๑ท (Starting Current) 

    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 5 A ถึง 65 A (Peak) หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 100 mA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยํา  : 10% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
- มีสายวัดแรงดันและกระแสในพิกัดของเครื่องวัด จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชุด  
12. สายตํอวงจรพร๎อมปลั๊กตํอวงจรแบบปลอดภัย จํานวน   1 ชุด 
13. โต๏ะวางอุปกรณ๑พร๎อมคอนโซลสามเฟส  จํานวน 1 ชุด 
  - โต๏ะทดลองมีขนาดไมํน๎อยกวํา 150 x 75 x 75 cm. 
  - พื้นโต๏ะเป็นไมห๎นาไมํน๎อยกวํา 19 มิลลิเมตร เคลือบด๎วย PVC หรือดีกวํา 
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  - ขาโต๏ะประกอบจากโครงเหล็กที่แข็งแรงทนทาน พํนสีเคลือบอยาํงดี หรือดีกวํา 
  - มีโครงยดึอุปกรณ๑ 3 ช้ัน ติดตั้งบนโต๏ะทดลองได๎ และมีขนาดเหมาะสมกับโต๏ะทดลอง 
  - มีคอนโซลแหลํงจํายไฟฟูาสามเฟส 

    มีเซอร๑กิตเบรคเกอร๑ปูองกันการเกดิฟอลต๑ (Fault Circuit Breaker) ขนาด 30 มิลลิแอมป ์

    มีเซอร๑กิตเบรคเกอร๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 10 แอมป์ ไฟแสดงแตํละเฟส       3 ดวง หรือดีกวํา 
14. เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร๑         จํานวน 1 ชุด 
 -  หนํวยประมวลผลกลาง มีความสามารถเทียบเทํา Intel Core i3 
 - หนํวยความจาํไมํน๎อยกวํา 4GB 
 - จอแสดงผลแบบจอกว๎าง มีความกว๎าง 19 นิ้ว 
 - ระบบแสดงผล ใช๎หนํวยความจาํแยกตํางหาก ขนาดไมํน๎อยกวํา 512 MB 
  - ฮาร๑ดดสิก๑ มีความจไุมํน๎อยกวํา 500 GB 
  - มีชํอง USB 2.0 ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง 
  - มีชํองตํอระบบเครือขําย ความเร็วไมํน๎อยกวํา 10/100 Mbps 
  - มีอุปกรณ๑อํานและเขียนแผํนดวีีดี 
  - ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถเทียบเทํา Windows พร๎อมลขิสิทธิ์ถูกต๎องตามกฏหมาย 
  - USB Mouse ชนิด Optical scrolling 
  - ซอฟท๑แวร๑ปูองกันและกู๎คืนระบบปฏิบัติการสามารถก๎ูคืน ( Recovery) ระบบปฏิบัติการ และข๎อมูลใน 
ฮาร๑ดดิสก๑ เมื่อเครื่องไมสํามารถเปดิใช๎งานได๎ตามปกติ โดยสามารถเรียกคืน จุด Restore point ได๎ 2 จุดเป็นอยําง
น๎อย และสามารถ update จุด restore point ได๎ โดยการ update จุด restore point ต๎องไมํทําให๎
เครื่อง restart และสามารถ update กี่ครั้งก็ได๎ การ update จุด restore ต๎องไมํสร๎าง file อิมเมจ ใน hard 
disk หรือ สื่ออ่ืนๆ ในการใช๎ restore 
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5 เตาอบรมร๎อน 1  เตา     40,000      40,000  คุณลักษณะ  
- สามารถอบอาหารได๎ที่ละ 1-2 ถาด   
- มีถาดสําหรับใสํอาหารเพื่อ อบลมร๎อน 
- สามารถใช๎ไฟฟูากําลังมาตรฐาน  
- มีการรับประกันสินคา๎อยํางน๎อย 1 ปี 
 

6 เครื่องทําแห๎งแบบแชํเยือก
แข็ง (freeze dryer) 

1 ชุด 1,300,000  1,300,000  คุณลักษณะ  
        เป็นเครื่องสําหรบัทําแห๎งตวัอยําง (Freeze-drying)   ระดับห๎องปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการแชํแข็งและ
ระเหดิเอานํ้าออกจากตัวอยาํงภายใต๎ภาวะสุญญากาศ ประกอบด๎วย 
1. สํวนควบแนํนไอระเหยของสาร หรือชํองทํานํ้าแข็ง (Ice condenser) 
2. ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) 
3. ชุดทําแห๎งตัวอยําง (Drying chamber) 
ระบบควบคมุการทํางาน 
  - ควบคุมการทํางานด๎วยชุดควบคุมการทํางานแบบ LD plus (Lyo-Display-plus) ซึ่งแสดงผลผํานหน๎าจอชนิด 
LCD 
  - สามารถแสดงคําอุณหภูมิในชํองควบแนํนไอระเหยของสาร คําของการทําสุญญากาศระยะเวลาในชํวงตํางๆของ
การทํางาน และเวลาที่ใช๎ทั้งหมดในการทํางานได๎ 
  - สามารถกําหนดคําการทําสุญญากาศ (Vacuum) ในกระบวนการทํางานได๎ ด๎วยวาล๑วควบคุมความดันระบบ
ไฟฟูา (Electromagnetic pressure control and stop valve)  
4. ตู๎แชํแข็ง   
    - สามารถควบคุมอุณหภูมิได๎ในชํวง -15  ถึง -30  องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส ด๎วยระบบ 
Microprocessor และแสดงคําอุณหภูมิภายในตู๎ผํานจอ LED display 
  -  ความจุใช๎งาน ไมํน๎อยกวํา 370 ลิตร  
- โครงสร๎างภายในและภายนอกตู๎ทําจากโลหะเคลือบอีพอกซี ปูองกันการเกิดสนิม 
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-  มีชั้นวางตัวอยํางแบบลวด จํานวนไมํน๎อยกวํา  3  ช้ัน 
-  ภายในตู๎ติดตั้งหลอดไฟให๎แสงสวํางจํานวนหนึ่งหลอด โดยหลอดไฟจะเปิดทํางานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดทํางาน
ประตูตู๎ 
 -  มีสัญญาณเตือนในรูปแบบแสงและเสียงในกรณีดังตํอไปนี้ 
         1. คําอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปสูงหรือต่ํากวําคําที่กําหนดไว๎ 
        2.  ประตูเปิดค๎างไว๎ 
  3. ระบบไฟฟูาขัดข๎อง 
 4. เมื่อเกิดน้ําแข็งในระบบ 
 5.  หัววัดอุณหภูมเิสียหาย 
-  มีคูํมือการใช๎งานและรับประกันคุณภาพ  1 ปี  
-  เป็นผลิตภัณฑ๑จากยุโรปหรืออเมริกา โดยผลิตจากโรงงานท่ีไดร๎ับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO  9001 
-  มีการสาธิตการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 

7 เครื่องตรวจวดัสารด๎วยการ
ดูดกลืนแสง (uv-vis-
fluorescence 
spectrometer) 

1 เครื่อง 1,500,000  1,500,000  คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
เปนเครื่องวัดการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงท่ีใช๎หลักการตรวจวดัคําแบ Monochromatic light 

monitoring ratio calculation โดยมีรายละเอียดสําคญัดังนี ้
- ปริมาตรตัวอยํางข้ันต่ําที่วัดได๎ 0.6 มิลลลิิตร  
- แหลํงกําเนิดแสง 150W xenon lamp, self-deozonating lamp house 
- ชํวงความยาวคลื่น 200 ถึง 750 นาโนเมตร 
- ควมละเอียด 1.0 นาโนเมตร 
- ความแมํนยําในการวัดความยาวคลื่น 1 นาโนเมตร 
- ความเร็วในการสแกนความยาวคลื่น 30, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000, 30,000 และ 60,000 นาโนเมตรตํอ

นาที 
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8 ออสซิโลสโคป 10 เครื่อง     30,000    300,000  คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
Anolog Oscilloscope 20 MHz Model  
CRT: 6 inch rectangular type with internal graticule 8 x 10 div ( 1 div= 1 cm) 
         Z AxisInput Impedance : Approx 47 Kw 
         Sensitivity: Above 5 Vp-p 
         Bandwidth: DC-2MHz 
VERTICAL SYSTEM: Sensitivity 5 mV /div – 5V/div +3% 
         Bandwidth DC (AC 10 Hz) – 20 MHz 
         Rise Time 17.5 ns  
         Input Impedance Approx 1 MW 
         Input Coupling AC, GND, DC 
         Vertical mode CH1, CH2, DUAL, (ALT/CHOP), ADD,           
                 CH2 INV  
HORIZONTAL SYSTEM: Sweep Time 0.2 ms-0.5s/div +3%   
       100 ns-50 ms/div+5% (x10 MAG) 
       20ns-50ns/div 
Trigger: Trigger Mode AUTO, NORM, TV-V,TV-H 
       Trigger Source CH1, CH2, ALT, LINE, EXT 
       Trigger Coupling AC 
       Trigger Slope “+” or “-“ 
X-Y OPERATION: Sensitivity 5mV-5V/div +4% 
       X-axis Bandwidth DC +500 kHz 
       Phase Error 3 or less from DC 50 kHz 
OUTPUT SIGNAL: Trigger Signal Output Voltage: approx 20 mV/div into 50 W 
       Calibrator Output 1 kHz Square wave, 2Vp-p+2% 
Power SOURCE : AC 115 V/230 V+15%, 50 Hz/60 Hz 
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9 ชุดทดลองบัสบาร๑ 1 ชุด 1,800,000 1,800,000 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
ชุดทดลองบัสบาร๑   จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ไมํน๎อยกวําดงันี้ 
1. แผงบัสบาร๑ ขาเข๎า / ขาออก   จํานวน 4 แผง 
 - เป็นแผงบัสบาร๑สามเฟสแบบ 2 บัส มีชุดขาออกสายปูอน และมโีมดูลเพาเวอร๑สวิทซ๑ เพื่อตํอไปยังโหลด หรือ
แหลํงจํายไฟฟูาได ๎
 - มีชุดสวิทซ๑ในการตดัตํอ จํานวน 2 ชุด ควบคุมด๎วยสวิทซ๑ และมีคอนแทคชํวย 
 - มีชุดเพาเวอร๑สวิทซ๑ จํานวน 1 ชุด สามารถทนกระแสได๎ไมํน๎อยกวาํ 10 แอมป์ ควบคุมด๎วยสวิทซ๑ และมีคอน
แทคชํวย 
 - มีไฟแสดงสถานะการทํางาน 
 - ควบคุมการทํางานด๎วยแรงดัน 24 โวลท๑ 
 - สามารถควบคมุการตัดตํอด๎วยสวิทซ๑ปุุมกด, ชุดควบคุมทางด๎านอินพุท หรือเช่ือมตํอกับคอมพิวเตอร๑ผํานทาง
พอร๑ท RS485 
2. แผงบัสบาร๑เชื่อมตํอ   จํานวน 1 แผง 
 - เป็นแผงบัสบาร๑สามเฟสแบบ 2 บัส มีชุดขาออกสายปูอน และมโีมดูลเพาเวอร๑สวิทซ๑เพื่อเช่ือมตํอบัสทั้งสอง
เข๎าด๎วยกัน 
 - มีชุดสวิทซ๑ในการตดัตํอ จํานวน 2 ชุด ควบคุมด๎วยสวิทซ๑ และมีคอนแทคชํวย 
 - มีชุดเพาเวอร๑สวิทซ๑ จํานวน 1 ชุด สามารถทนกระแสได๎ไมํน๎อยกวาํ 10 แอมป์ ควบคุมด๎วยสวิทซ๑ และมีคอน
แทคชํวย 
 - มไีฟแสดงสถานะการทํางาน 
 - ควบคุมการทํางานด๎วยแรงดัน 24 โวลท๑ 
 - สามารถควบคมุการตัดตํอด๎วยสวิทซ๑ปุุมกด, ชุดควบคุมทางด๎านอินพุท หรือเช่ือมตํอกับคอมพิวเตอร๑ผํานทาง
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พอร๑ท RS485 
3. โหลดความต๎านทานชนิดสามเฟส ขนาด 1 กิโลวัตต๑ จํานวน 1 แผง 
 - สามารถนํามาตํอแบบขนาน, อนุกรม, สตาร๑ หรือเดลต๎าได ๎
 - คําความต๎านทานขนาด 750 โอห๑ม จํานวนไมํน๎อยกวํา 3 ชุด 
 - ความต๎านทานแตลํะชุดสามารถทนกระแสไดไ๎มํน๎อยกวํา 2 แอมป ์
 - เป็นความต๎านทานแกนหมุนมีสเกล 100 ถึง 0 เปอร๑เซ็นต๑ 
 - จุดตํอชนิดปลอดภัยขนาด 4 มลิลิเมตร 
4. โหลดความต๎านทานคงที ่  จํานวน 1 ชุด 
 - โหลดความต๎านทานสําหรับตํอขนาน, อนุกรม, สตาร๑ และเดลต๎า 
 - มีคําความต๎านทาน ขนาด 560 โอห๑ม จํานวน 3 ชุด 
 - ทนกระแสได๎ ขนาด 0.5 แอมป์ 
 - จุดตํอชนิดปลอดภัย ขนาด 4 มลิลิเมตร  
5. แหลํงจํายไฟฟูากระแสสลับสามเฟส  
 จํานวน 1 เครื่อง 
 - เป็นแหลํงจํายไฟฟูากระแสสลับสามเฟสชนิดปรับคาํได ๎
 - แรงดันไฟฟูากระแสสลับขนาด 0 ถึง 400 โวลท๑ หรือดีกวํา 
 - พิกัดกระแสขนาด 2 แอมป์ หรือดีกวํา 
 - มีโวลท๑มิเตอร๑ขนาด 0 ถึง 450 โวลท๑ หรือดีกวํา 
 - มีแอมป์มิเตอร๑ขนาด 0 ถึง 3 แอมป์ หรือดีกวํา 
6. วัตต๑มิเตอร๑แบบดิจติอล   จํานวน 1 เครื่อง 
 - เป็นเครื่องมือวัดกําลังไฟฟูาแบบดิจิตอลทีส่ามารถวัดคํา V, A, W, VAR, VA และ PF   ได๎เป็นอยํางน๎อย 
 - สามารถวัดคํากําลังไฟฟูา DC และ AC TRMS ในระบบหนึ่งเฟสหรือสามเฟสบลัลานซ๑ได๎ 
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 - มีแบตเตอรี่ในตัว และมสีัญลักษณ๑แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ใกล๎หมดได ๎
 - สามารถวัดคําของกระแสสตาร๑ท (Inrush Current) พร๎อมกับมีฟังก๑ช่ันคงคําที่หน๎าจอได ๎
 - การแสดงผลผาํนจอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 หลัก จํานวน 3 แถวตํอหน๎าจอ 
 - ชนิดของการวัดเป็นแบบ 1 เฟส หรือดีกวํา 
 - ภาคแสดงผลไมํน๎อยกวํา : 3 แถว, แถวละ 4 หลัก 
 - กําลังไฟฟูาจริง (Active Power)  

    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 W ถึง 6 kW หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด  : 0.1 W หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 2% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 
- กําลังไฟฟูาปรากฏ (Apparent Power) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 VA ถึง 6 kVA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําที่ดีทีสุ่ด : 2% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 
-   กําลังไฟฟูาต๎านกลับ (Reactive Power) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 VAR ถึง 6 kVAR หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําที่ดีทีสุ่ด : 2% ของคําทีอ่ํานได๎ หรือดีกวาํ 
-   เพาเวอร๑แฟคเตอร๑ (Power Factor) 
    ความละเอียดในการวัด : 0.01 หรือดีกวํา 

    ความแมํนยํา : 3% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
-   แรงดันไฟฟูา (Voltage) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 0.5 ถึง 600 VRMS หรือดีกวํา 
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    ความละเอียดในการวัด : 100 mV หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 0.5% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 
-   กระแสไฟฟูา (Current) 
    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 10 mA ถึง 10 ARMS หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 1 mA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน AC : 0.5% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 

    ความแมํนยําด๎าน DC : 1% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวาํ 
-   กระแสสตาร๑ท (Starting Current) 

    ยํานการวัดอยูํในชํวง : 5 A ถึง 65 A (Peak) หรือดีกวํา 

    ความละเอียดในการวัด : 100 mA หรือดีกวํา 

    ความแมํนยํา : 10% ของคําที่อํานได๎ หรือดีกวํา 
 - มีสายวัดแรงดันและกระแสในพิกัดของเครื่องวัด จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชุด 
7. สายตํอวงจรพร๎อมปลั๊กตํอวงจรแบบปลอดภยั จํานวน 1 ชุด 
8. โต๏ะวางอุปกรณ๑พร๎อมคอนโซลสามเฟส  
 จํานวน 1 ชุด 
  - โต๏ะทดลองมีขนาดไมํน๎อยกวํา 150 x 75 x 75 เซนตเิมตร 
 - พื้นโต๏ะเป็นไม๎หนาไมํน๎อยกวํา 19 มิลลิเมตร เคลือบด๎วย PVC หรอืดีกวํา 
 - ขาโต๏ะประกอบจากโครงเหล็กท่ีแข็งแรงทนทาน พํนสีเคลือบอยํางดี หรือดีกวํา 
 - มีโครงยึดอุปกรณ๑ 3 ช้ัน ติดตั้งบนโต๏ะทดลองได๎ และมีขนาดเหมาะสมกับโต๏ะทดลอง 
 - มีคอนโซลแหลํงจํายไฟฟูาสามเฟส 
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    มีเซอร๑กิตเบรคเกอร๑ปูองกันการเกดิฟอลต๑ (Fault circuit Breaker) ขนาด 30 มิลลิแอมป ์

    มีเซอร๑กิตเบรคเกอร๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 10 แอมป์ 
 - ไฟแสดงแตลํะเฟส 3 ดวง หรือดกีวํา 
9. สายสํงกําลังไฟฟูา   จํานวน 1 แผง 
   เป็นโมเดลจําลองสายสํงไฟฟูาแรงสูบด๎วยความยาวในชํวงตํางๆ โดยมสีเกล 1:1000 สําหรับกระแสและแรงดัน 
 - จําลองสายสํงในชํวงความยาว 150 กิโลเมตร, 300 กิโลเมตร 
 - ความต๎านทานตํอเฟส  : 3.6 โอห๑ม, 7.2 โอห๑ม 
 - ความเหนี่ยวนําตํอเฟส  : 150 มิลลิเฮนรี,่ 300 มิลลิเฮนรี ่
 - ความเก็บประจตุํอเฟส 

    Line to line : 2 x 150 ไมโครฟารัด, 300 ไมโครฟารัด 

    Line to ground : 2 x 0.55 ไมโครฟารัด, 1.1 ไมโครฟารัด 
 - กําลังไฟฟูาสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1 กิโลวัตต๑ 
 - แรงดัน  : 3 x 400 , 50/60 เฮริทซ๑ 
 - กระแส : 2 แอมป ์
 - จุดตํอชนิดปลอดภัย ขนาด 4 มลิลิเมตร 
10.  เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร๑
 จํานวน 1 ชุด 
       - หนํวยประมวลผลกลาง มคีวามสามารถเทียบเทํา Intel Core i3 
       - หนํวยความจําไมํน๎อยกวํา 4GB 
       - จอแสดงผลแบบจอกว๎าง มีความกว๎าง 19 นิ้ว 
       - ระบบแสดงผล ใช๎หนํวยความจําแยกตํางหากขนาดไมํน๎อยกวํา 512 MB 
       - ฮาร๑ดดสิก๑ มีความจไุมํน๎อยกวํา 500 GB 
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       - มีชํอง USB 2.0 ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง 
       - มีชํองตํอระบบเครือขําย ความเร็วไมํน๎อยกวํา 10/100 Mbps 
       - มีอุปกรณ๑อํานและเขียนแผํนดีวีด ี
       - ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถเทียบเทํา Windows พร๎อมลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฏหมาย 
       - USB Mouse ชนิด Optical scrolling 
       - ซอฟท๑แวร๑ปูองกันและกู๎คนืระบบปฏิบตัิการสามารถกู๎คืน ( Recovery) ระบบปฏิบัติการ และข๎อมูลใน 
ฮาร๑ดดิสก๑ เมื่อเครื่องไมสํามารถเปดิใช๎งานได๎ตามปกติ โดยสามารถเรียกคืน จุด Restore point ได๎ 2 จุดเป็นอยําง
น๎อย และสามารถ update จุด restore point ได๎ โดยการ update จุด restore point ต๎องไมํทําให๎
เครื่อง restart และสามารถ update กี่ครั้งก็ได๎ การ update จุด restore ต๎องไมํสร๎าง file อิมเมจ ใน hard 
disk หรือ สื่ออ่ืนๆ ในการใช๎ restore 

10 แก๏สโครมาโท กราฟ ี 1 เครื่อง 1,500,000   1,500,000  คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
     เป็นเครื่องวิเคราะห๑หาชนิดและปริมาณของสารประกอบ โดยใช๎เทคนิค Gas Chromatography ของในการ
หาเชิงคุณภาพวิเคราะห๑และปริมาณวิเคราะห๑ของสารตัวอยํางประกอบด๎วยสํวนตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1. เครื่องแก๏สโครมาโตกราฟ 
2. ชุดประมวลผลพร๎อมเครื่องพิมพ๑ผล 
3. อุปกรณ๑ประกอบอ่ืนๆ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องแก๏สโครมาโตกราฟ มีสํวนประกอบดังตํอไปนี้ 

1.1 ระบบการทํางานของแก๏ส (Pneumatic) 
1.1.1 มีโปรแกรมควบคมุอัตราการไหลของแก๏สด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
1.1.2 ปรับชดเชยการไหลเมื่ออุณหภูมิและความดันบรรยากาศเปลีย่นแปลง เพื่อให๎อัตราการไหลของ
แก๏สมีความถูกต๎องสูงสุด (Compensation for pressure and temperature) 
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1.2 สํวนฉีดสารตัวอยําง (Injector)  
   1.2.1 มีชุดระเหยสารตัวอยํางแบบ Temperature Programmable Split/Splitless Injector   
   1.2.2 ชํวงอุณหภูมิ (Temperature Range) ควบคุมอุณหภูมิในชํวง 50 องศาเซลเซียสถึง 500 องศา
เซลเซียส  

1.2.3 มีโปรแกรมการเปลี่ยนอุณหภูมิได ๎2 ระดับ  
(2-Ramp Programmable) 

1.2.4 สามารถปรับอตัราการเพิ่มอุณหภูมไิด๎  
1.3 สํวนควบคุมอณุหภูมิคอลมัน๑ (Column Oven)   

             1.3.1 ชํวงอุณหภูมิ (Temperature Range) ปรับอุณหภูมิได๎ตั้งแตํ 5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 
1.3.2 อัตราการเพิ่มอุณหภมูิ ได๎อยํางน๎อย 9 ขั้นหรือดีกวํา  
1.3.3 อัตราการเพิ่มอุณหภมูิ (Ramp rate)  ตั้งแตํ  

0.2 องศาเซลเซียสตํอนาที จนถึง 140 องศาเซลเซยีส ตํอนาที  
1.3.4 อัตราการลดอณุหภูมิจาก 450 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส ภายในเวลาไมํเกิน 2.0 นาที  
1.3.5 สามารถตดิตั้ง capillary column ขนาด 0.32 มม. ความยาว 60 เมตร ได๎ครั้งละ 2 คอลัมน๑ 

1.4เครื่องตรวจวัดสัญญาณ (Detector) ชนิด Flame Ionization Detector (FID)  
   1.4.1 สามารถตั้งอณุหภูมไิดส๎ูงสุด 450 องศาเซลเซยีส  
  1.4.2 มีชํวงความเป็นเส๎นตรง (Linear Dynamic Range) มากกวํา106 
   1.4.3 ความสามารถในการตรวจวดัต่ําสดุ 3 pgC ตํอวินาทีหรือต่ํากวํา 
   1.4.4 มีสญัญาณแสดงเมื่อเปลวไฟท่ีหัวตรวจวัดสัญญาณดับ (Flame Out) 
   1.4.5 สามารถจุดเปลวไฟอยํางอัตโนมัติจากตัวเครื่องหรือโปรแกรมจากคอมพิวเตอร๑ 

1.5 ระบบควบคุมและประมวลผลข๎อมูล ซอฟแวร๑    
1.5.1 ซอฟแวร๑รับและสํงสัญญาณ ควบคุมการทํางานของเครื่องแก๏สโครมาโตกราฟและแมสสเปกโทร
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มิเตอร๑ 
1.5.2 โปรแกรมสามารถเเสดงการทํางานตั้งพารามิเตอร๑ เชํน เลือก Injection Port, ตั้งอุณหภูมิ Oven 

และ Detector ซึ่งสามารถเก็บข๎อมูลไว๎ในรูปของวิธีทดสอบตํางๆ 
1.5.3 มีโปรแกรมเฉพาะสาํหรับควบคุมการทํางานของเครื่องแก๏สโครมาโตกราฟและเครื่องฉีดตัวอยาํง

อัตโนมัติและการประมวลผลข๎อมลูโดยผํานเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
1.5.4 ใช๎โปรแกรมควบคุมระบบ (Operating System) แบบทํางานได๎หลายงานพร๎อมกัน 

(Multitasking) 
2. ชุดประมวลผลพร๎อมเครื่องพิมพ๑ผล ประกอบด๎วย 

2.1 โปรแกรมประมวลผล (Library and Software) พร๎อมโปรแกรม NIST Library 2008.  
     2.2 คอมพิวเตอร๑ Core i5 3.0GHz.หรือดีกวํา จํานวน 1 เครื่อง  

2.3 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ที่ถูกลิขสิทธ์ิและมีใบอนญุาตการใช๎งาน  
     2.4 เครื่องพิมพ๑ Laser ซึ่งสามารถพิมพ๑งานด๎วยความเร็วไมํน๎อยกวํา 15 แผํนตํอนาท ี
3. อุปกรณ๑ประกอบอ่ืนๆ 

3.1 เครื่องสาํรองแรงดันไฟฟูาแบบ True online UPS ขนาด   6 KVA   จํานวน  1 เครื่อง 
3.2 ถังบรรจุแก๏สฮเีลียมชนิด 99.999%และตัวปรับควบคมุความดัน  จํานวน  1 ถัง 
3.3 ถังบรรจุอากาศอัด (Air Zero) และตัวปรับควบคุมความดัน 

จํานวน  1 ถัง 
3.4 ถังบรรจุแก๏สไนโตรเจนชนิด 99.999%และตัวปรับควบคุมความดัน     จํานวน  1 ถัง 
3.5 ชุดกรองดักสาร จํานวน  1 ชุด 
3.6 คอลัมน๑แบบ Elite DB- 5 MS, 30 m x 0.32 mm. i.d., 0.25 µm     จํานวน  1 อัน 

    3.7 ขวดใสํสารตัวอยํางและฝาปิด (Sample vials & caps)            จํานวน  500 ช้ิน 
3.8มี Quartz liner ขนาด 1-mm ID.   จํานวน  1 อัน 
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11 ชุดฝึกปฏิบัติการตดัเย็บ
เสื้อผ๎า 

4 ชุด     30,000     120,000  คุณลักษณะ 
ชุดฝึกปฏิบัติการตดัเย็บเสื้อผ๎า พรอ๎มโต๏ะปฏิบัติการ 
ประกอบด๎วย 
- โต๏ะตัดผ๎าไม๎จริงขนาด 90 x 180 x75 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว  
- โต๏ะตู๎รดีผาํพร๎อมแผํนยางกันความร๎อนรองรดีขนาด 40 x 45 x 90 เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด  
- กรรไกรตัดผ๎าทําด๎วยเหล็กอยาํงดี ขนาด 9 น้ิว ประจํา 4 หนํวย หนํวยละ 5 ด๎าม  
- ชุดฝึกปฏิบัติการการตัดเยบ็เสื้อผ๎าพร๎อมกลํองบรรจุอุปกรณ๑ประจาํ 4 หนํวย จํานวน 4 ชุด  

12 ตู๎อบความร๎อน 2 ตู๎    100,000     200,000  คุณลักษณะ 
     ตู๎อบความร๎อน Hot air Oven มีให๎เลือกหลายขนาดประมาณ   100 litter มีพัดลม ชํวงอุณหภมูิการใช๎งาน
ระหวําง 40 ๐C จนถึง 250 ๐C มีคําความเที่ยงตรงของอุณหภูม ิ+ 0.5๐C มีระบบถํายเทอากาศ Ventilation 
ภายในห๎อง แสดงคําการควบคุมเป็นแบบ LED ( Digital Display) มีระบบการตั้งเวลาตั้งแตํ 1 - 999 ช่ัวโมงและ
การทํางานแบบตํอเนื่องสามารถปรับตั้งการทํางานได๎สูงสุด 7 วัน มีระบบปูองกันอุณหภูมิสูงเกินกาํหนด สินค๎ามีช้ัน
วาง Stainless steel มาให๎ 2 ช้ัน ภายในตู๎สามารถปรับระดับได๎ 4 ระดับ 
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13 ตู๎นึ่งฆําเชื้อความดันไอนํ้า 1 ตู๎ 
 

   160,000     160,000  นึ่งฆําเช้ือความดันไอน้ํา ควบคุมการทํางานด๎วยระบบ Microprocessor control พร๎อมระบบ Delayed Start 
Timer เป็นเครื่องนึ่งฆําเช้ือชนิดใสํของด๎านบน  โดยห๎องนึ่งมีขนาดความจุประมาณ 53 ลิตร  และมีเส๎นผําน
ศูนย๑กลางประมาณ 325 มิลลิเมตร และมคีวามลึกประมาณ 635 มลิลิเมตร ห๎องนึ่งและฝาปดิทําด๎วย Stainless 
Steel สํวนของฝาปิดครอบกันความร๎อนด๎วยพลาสติกสีขาวอยํางดี ฝาปิดมรีะบบล็อคแบบมือหมุนสีเ่หลี่ยมขนาด
ใหญํที่บริเวณกึ่งกลางของฝาเพียงจุดเดยีว และเปิดฝาออกโดยการเลื่อนออกด๎านข๎างซึ่งงํายและเบาแรงในการใช๎
งาน สามารถปรับตั้งอุณหภูมิการใช๎งานภายในห๎องนึ่งได๎ตั้งแตํ 105 ถึง 132 oC โดยแสดงคําเป็นตัวเลขไฟฟูา
ดิจิตอลขนาดใหญํ  สามารถปรับเพิ่ม/ลดได๎ครั้งละ 1 oC สามารถใช๎งานท่ีความดันในห๎องนึ่งสูงสุดไมํนอ๎ยกวํา 216 
kPa หรือ 31.3 psi  และมีเกจ๑แสดงความดันสามารถแสดงความดันได๎ในชํวง 0-400 kPa หรือ 0-58.0 psi 
สามารถปรับตั้งเวลาการนึ่งฆําเชื้อได๎ตั้งแตํ 1-240 นาที หรือตั้งการทํางานแบบตํอเนื่องได๎ และเวลาในการอุํน
ตัวอยํางไดต๎ั้งแตํ 1-8 ช่ัวโมง โดยแสดงคําเป็นตัวเลขไฟฟูาดิจติอลขนาดใหญํ มีตัวทําความร๎อนแบบ Stainless 
steel electric heater ขนาด 2.0 kW เป็นแหลํงความร๎อนในการนึ่ง มีระบบ Graphic process display แสดง
ขัน้ตอนการทํางานของเครื่อง และมีสญัญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการทํางาน 

14 ชุดศึกษาการตกอยํางอิสระ 2 ชุด     19,800       39,600  คุณลักษณะ 
1. สแตนพร๎อมขาตั้งประมาณ 120 ซม. สเกลที่ใช๎งาน 100 ซม. ความละเอียด 1 มม.  
2. ลูกกลมโลหะขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 12 มม. จํานวน 2 ลูก  
3. ถุงรองลูกกลมโลหะจํานวน 1 ชุด  
4. ลูกดิ่งจํานวน 1 อัน  
5. เครื่องบันทึกเวลา  

5.1 หน๎าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลขได๎ 4 ตัวเลข  
5.2 ไฟ LED แสดงหนํวยของเวลาในการวัดอัตโนมตัิ  
5.3 ชํวงการจับเวลา 0 ~ 999.9 วินาที  
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ลําดับที ่ รายการ 
จํานวน/
หนํวยนับ 

ราคาตํอ
หนํวย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 
มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร๎าง 
และคําช้ีแจง/เหตผุลความจําเป็น 

5.4 ตรวจจับสญัญาณการเคลื่อนที่โดยเซนเซอร๑แสง (Photoelectric Sensor) 2 ตัว 5.5 ระบบปูองกนัไฟ
ลัดวงจรด๎วยฟิวส๑ 1 A  
5.6 ใช๎กับไฟฟูา 220 โวลต๑ 50 เฮริ๑ต  
5.7 มีสวติซ๑แมํเหล็กจํานวน 1 ชุด  
5.8 มีฟังก๑ชันการทํางาน 7 ฟังก๑ชัน เพื่อวัดปริมาณที่เกี่ยวกับความเร็ว ความเรํง การชน และเวลาสําหรับ
นําไปใช๎กับแอร๑แทรคได๎  
5.9 สามารถอํานข๎อมูลย๎อนหลังได๎ 20 คํา  

 
รวม 10,500,000  
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2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010100 ส านักงานอธิการบดี.(กองกลาง) 
151433201900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบณัฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร ,งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 25,749,400 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  - นางสาวพรสวรรค๑  คล๎ายกัน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค๑ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให๎บริการ
วิชาการแกํสังคม เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพ่ือสํงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติราชการ 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนํงให๎มีศักยภาพสูงสุด 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ. องค๑ประกอบที่ ..1...  ตัวบํงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องค๑ประกอบที่ ..7...  ตัวบํงชี ้7.1 ภาวะผู๎นําสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ 
                    ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ ..8...  ตัวบํงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ ..9...  ตัวบํงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

           ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุน 
 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่สถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย๑ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนข๎าราชการพลเรือน 40 อัตรา 
1.2 จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 22 อัตรา 
1.3 จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงบริหารมีวาระ 42 อัตรา 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมข้ึน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57) เบิกจํายร๎อยละ ..25....เป็นเงิน...6,437,350........บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ...25....เป็นเงิน...6,437,350........บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ...25...เป็นเงิน...6,437,350.......บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ ...25..เป็นเงิน....6,437,350.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)           
 งบบุคลากร  17,138,200         

 - เงินเดือนและคําจ๎างประจาํ   3 เดือน 4,284,550 3 เดือน 4,284,550 3 เดือน 4,284,550 3 เดือน 4,284,550 
 งบด าเนินงาน  8,611,200         
 - คําตอบแทน   3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 
 - คําใช๎สอย   3 เดือน 180,900 3 เดือน 180,900 3 เดือน 180,900 3 เดือน 180,900 
 - คําวัสด ุ   3 เดือน 180,000 3 เดือน 180,000 3 เดือน 180,000 3 เดือน 180,000 

รวมท้ังสิ้น  25,749,400  6,437,350  6,437,350  6,437,350  6,437,350 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 งานสนับสนุนการจดัการศึกษา (ด้านวิทย์) 17,138,200  
 งบบุคลากร 17,138,200  
 เงินเดือนและคําจ๎างประจํา 17,138,200  
 - เงินเดือน 39 อัตรา 39 อัตรา 12 เดือน   13,799,800.-  
 - เงินประจําตําแหนํง 

(ตําแหนํงทางวิชาการ 1 
เทํา) 22 ตําแหนํง 

  12 เดือน 139,10
0 

บาท 1,669,200.-  

 - เงินคําตอบแทนรายเดือน
สําหรับข๎าราชการ (ตําแหนํง
ทางวิชาการ 1 เทํา) จํานวน 
22 ตําแหนํง 

  12 เดือน 139,10
0 

บาท 1,669,200.-  

 งบด าเนินงาน 8,611,200  
 ค่าตอบแทน 7,167,600  
 - คําตอบแทนตําแหนํง

ผู๎บริหาร (42 ตําแหนํง) 
  12 เดือน 597,30

0 
บาท 7,167,600.-  

 ค่าใช้สอย  723,600.-  
 - คําใช๎สอย   12 เดือน 60,300 บาท 723,600.-  
 ค่าวัสดุ 720,000  
 - คําวัสด ุ   12 เดือน 60,000 บาท 720,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,749,400.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151433201901 1010100  กองกลาง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์ 1201 5101010100 งินเดือนและค่าจ้างประจ า     4,284,550    4,284,550  4,284,550   4,284,550  17,138,200
151433201901 1010100  กองกลาง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน     1,791,900    1,791,900  1,791,900   1,791,900    7,167,600
151433201901 1010100  กองกลาง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       180,900      180,900     180,900      180,900      723,600
151433201901 1010100  กองกลาง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวทิย)์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       180,000      180,000     180,000      180,000      720,000

    6,437,350    6,437,350  6,437,350   6,437,350  25,749,400

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติราชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหํงที่สูงสุด  

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 10.1.1 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมขึ้น 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม  

      10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบคูํมือการสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ๑ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1. งานจัดการศึกษา 
1020000 คณะครุศาสตร ์
151434102000 งานบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,010,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ดร.วรสิรา  จุ๎ยดอนกลอย  และดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความบกพรํองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยํางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย๑การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาค
กลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้น ศูนย๑การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีภาระและหน๎าที่เป็นศูนย๑สาธิตเพ่ือการให๎บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร๎อมเด็กพิเศษ  การบริการวิชาการและค๎นคว๎าวิจัยด๎านการศึกษาพิเศษ  และการบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ  สํงเสริมให๎บุคคลที่มีความบกพรํองได๎มีโอกาสพัฒนาได๎อยํางเต็มศักยภาพและดํารงชีวิตอยูํในสังคม
อยํางมีความสุข  
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จากการที่ศูนย๑การศึกษาพิเศษ ได๎ดําเนินการกิจกรรมหลายอยํางในปีงบประมาณ 2558 ได๎แกํการจ๎างเหมา

บริการและซํอมแซมครุภัณฑ๑  การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการและนักศึกษา
ด๎านการศึกษาพิเศษการจัดกิจกรรมและการบริการตํางๆด๎านการศึกษาพิเศษ เพ่ือให๎ศูนย๑การศึกษาพิเศษสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมฝึกทักษะแกํเด็กพิเศษ เพ่ือให๎เด็กพิเศษได๎ รับการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของแตํละบุคคลการให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให๎สามารถดูแล
เด็กพิเศษได๎อยํางเหมาะสม การจัดอบรมและการจัดทําสิ่งพิมพ๑ เพ่ือเผยแพรํความรู๎ การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎และเจคติที่ดีในการดูแล ชํวยเหลือเด็กพิเศษและนําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการสอน
เด็กพิเศษได๎อยําง  มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงาน การเข๎ารํวมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพ่ือสํงเสริม
ให๎บุคลากรของศูนย๑การศึกษาพิเศษมีองค๑ความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษและได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กับบุคลากร
ทางการศึกษา จากหนํวยงานอ่ืน  เพ่ือให๎บุคลากรนําหลักการ แนวคิดใหมํ และประสบการณ๑ที่ได๎มาพัฒนาองค๑กรให๎
สามารถดําเนินกิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ศูนย๑การศึกษาพิเศษเล็งเห็นวํากิจกรรมที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ของคณะครุศาสตร๑และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 ศูนย๑
การศึกษาพิเศษจึงได๎ดําเนินการโครงการดังกลําวตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรํวม  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎มีบริหารจัดการศูนย๑การศึกษาพิเศษอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรที่จะนําให๎มีความรู๎และประสบการณ๑ด๎านการศึกษาพิเศษมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือพัฒนาศูนย๑การศึกษาพิเศษให๎เป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษแกํชุมชนและ

หนํวยงานตํางๆ 
4. เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษให๎มีทักษะด๎านการเรียนรู๎ตํางๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. เพ่ือให๎เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูํรํวมกับสังคมภายนอกได๎ 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 17  จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
  ตัวชี้วัดที่ 19  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากร  
                                      ทางการศึกษา 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 มีวัสดุ  อุปกรณ๑ และสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการศึกษาพิเศษ  50 รายการ 
2 บุคลากรได๎มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการศึกษาพิเศษ   5 คน 
3 มีการพัฒนาทักษะด๎านการเรียนรู๎สําหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ 8/240 คน/ครั้ง 
4 มีการจัดอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 200 คน 
5 มีการจัดอบรมบริการวิชาการด๎านการศึกษาพิเศษ 2/90 ครั้ง/คน 
6 มีการจัดอบรมให๎คําปรึกษาสําหรับผู๎ปกครองและบุคคลที่มีความ

ต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรํวม 
30 คน 

7 มีการการพัฒนาความรู๎ด๎านการจัดการเรียนรู๎สําหรับเด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรํวมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

9 สาขา 

8 มีจํานวนวารสารครุศาสตร๑กรุงเกํา 300 เลํม 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรได๎รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
2.2 ชุมชนและหนํวยงานอ่ืนๆได๎รับความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจตํอการบริการในระดับ

มาก 
2.3 เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับการฝึกทักษะด๎านการเรียนรู๎ในระดับมาก 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  40 เป็นเงิน  403,250  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  29 เป็นเงิน  298,750  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  24 เป็นเงิน  239,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  7 เป็นเงิน   69,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ  470,000         
1.1 การบริหารปรับปรุงอาคาร ห๎องเรยีนและซํอมแซม

ครุภณัฑ๑ 
5 ครั้ง 90,000 2 ครั้ง 50,000 2 ครั้ง 40,000     

 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 50รายการ 60,000 25 
รายการ 

40,000   25 
รายการ 

20,000   

1.2 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะเด็กที่มีความต๎องการ
พิเศษ 

60รายการ 80,000 30 
รายการ 

40,000 10 
รายการ 

20,000 20 
รายการ 

20,000   

1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา 40รายการ 190,000 20 
รายการ 

100,000 30 
รายการ 

50,000 10 
รายการ 

40,000   

1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 3 ครั้ง 50,000 3 ครั้ง 50,000       
2 บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ  540,000         

2.1 การพัฒนาทักษะด๎านการเรยีนการสอนสาํหรับเด็กที่มี
ความต๎องการพิเศษ 

240 ครั้ง 276,000 60 ครั้ง 69,000 60 ครั้ง 69,000 60 ครั้ง 69,000 60 ครั้ง 69,000 

2.2 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 200 คน 56,000   200 คน 56,000     
2.3 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ  

(2 ครั้ง) 
90 คน 40,000   1 ครั้ง 20,000 1 ครั่ง  20,000   

2.4 อบรมการให๎คําปรึกษาสาํหรับผู๎ปกครองและบุคคลที่มี
ความต๎องการพิเศษในโรงเรียนรํวม 

30  คน 25,000   1 ครั้ง 25,000     
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ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

2.5 อบรมการพัฒนาความรู๎ดา๎นการจดัการเรียนรูส๎ําหรับ
เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรยีนรํวมให๎กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

9 สาขา 54,250 9 สาขา 54,250       

2.6 การพัฒนาโครงการความรํวมมือระหวํางโรงเรียนเรยีน
รํวมและ      โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง 28,750   1 ครั้ง 28,750     

2.7 จัดทําวารสารครุศาสตร๑กรุงเกํา 300 เลํม 60,000     300 เลํม 60,000   
รวมท้ังสิ้น  1,010,000  403,250  298,750  239,000  69,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวนครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบอุดหนุน 1,010,000  
1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ 470,000  

1.1 การบริหารปรับปรุงอาคาร ห๎องเรยีนและซํอมแซมครุภณัฑ๑ 150,000  
 ค่าใช้สอย 90,000  
 - จ๎างเหมาบริการปรบัปรุง

อาคาร ห๎องเรียนและซํอมแซม
ครุภณัฑ๑ซํอมบํารุงแอร๑ ประกัน
ลิฟต๑ ซํอมแฟกซ๑ ฯลฯ เป็นต๎น 

5 รายการ     90,000  

 ค่าวัสดุ 60,000  
 -วัสดุ เชํน กระดาษ A4  

กระดาษสี กระดาษหนังช๎าง 
แฟูม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โต๏ะลิ้นชัก ตู๎  
เครื่องดูดฝุุน โทรทัศน๑             
ถํายเอกสาร ฯลฯ  

30 รายการ     60,000  

1.2 การบริหารปรับปรุงอาคาร ห๎องเรยีนและซํอมแซมครุภณัฑ๑ 80,000  
 ค่าวัสดุ 80,000  
 -วัสดุการศึกษา เชํน หมึกปริ้น 

กระดาษ ปริ้ นอักษร เบรลล๑ 
กระดาษ 100 ปอนด๑ แฟูม ไวท๑
บอร๑ ด  แ ผํ นฟิ ว เ จ อร๑ บ อร๑ ด 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนา  ด๎านการศึกษาพิเศษ  
อุปกรณ๑ด๎านการศึกษาพิเศษ  
โต๏ะ ตู๎  โปรแกรมสําหรับฝึกเด็ก
ที่มีความต๎องการพิเศษแตํละ
ประเภท ฯลฯ 

30 รายการ     80,000  

1.3 จัดซ้ือวัสดุพัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา 190,000  
 ค่าวัสดุ 190,000  
 - วัสดุ เชํน กระดาษ A4  

กระดาษสี กระดาษหนังช๎าง 
แฟูม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โต๏ะลิ้นชัก ตู๎         
ถํายเอกสาร ฯลฯ 
- วัสดุการศึกษา เชํน  หนังสือ

40 รายการ     190,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
ด๎านการศึกษา  หนังสือการ
จัดการเรียนรู๎สําหรับครู  
หนังสือแตํละประเภทท่ี
เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอน  
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาแนะ
แนวการศึกษา  ฯลฯ 

1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 50,000  
 ค่าใช้สอย 41,600  
 -  คําเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สําหรับการ

ไปประชุม อบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน 

10 10 คนๆ
ละ 

2 วันๆละ 240 บาท 4,800  

 -  คําที่พัก 6 ห๎องๆละ 2 คืนๆละ 1,400 บาท 16,800  
 - คําเชํารถ 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ   5,000  
 - คําอาหารวําง และอาหาร

กลางวัน/อาหารเย็น 
2 วันๆละ 2 มื้อ   15,000  

 ค่าวัสดุ 8,400  
 - คําวัสดุ   ของที่ระลึก  

กระดาษ  แฟูม  หมึกพริ้น
เตอร๑ ฯลฯ 

      8,400  

2 บริการวิชาการศึกษาพิเศษ 540,000  
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 276,000  

 ค่าใช้สอย 276,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 240 ครั้งๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆละ 150 บาท 180,000  
 - คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 240 ครั้งๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 80 บาท 96,000  

2.2 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 56,000  
 ค่าใช้สอย 10,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่  2 ครั้งๆละ 200 คน 25 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ 46,000  
 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ     3,000  
 -แผํนปูายไวนลิประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆละ     2,000  
 -วัสดุการจดังานวันเด็ก เชํน 

รางวัลแจกเด็ก ลูกโปรํง 
กระดาษสี  สีโปสเตอร๑ สไีม๎ สีน้ํา 
เทปกาว ตุ๏กตา ฯลฯ 

20 รายการ     41,000  

2.3 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ (2 คร้ัง) 40,000  
 ค่าตอบแทน 10,800  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ 24,700  
 -วัสดุ เชํน ซอง ปากกา สมุด 

กระดาษการ๑ด ปูาย ฯลฯ 
10 รายการ     20,000  

 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     4,700  
 ค่าใช้สอย 4,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 4 มื้อๆละ 45 คน 25 บาท 4,500  

2.4 อบรมการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 25,000  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ 19,900  
 -วัสดุ เชํน กระดาษ สมุด แฟูม  

ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
10 รายการ     16,900  

 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     3,000  
 ค่าใช้สอย 1,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 2 มื้อๆละ 30 คน 25 บาท 1,500  

2.5 อบรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่3  

54,250  

 ค่าตอบแทน 21,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าวัสดุ 14,650  
 -วัสดุ เชํน กระดาษ สมุด แฟูม  

ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
5 รายการ     10,000  

 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     4,650  
 ค่าใช้สอย 18,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 6 มื้อๆละ 120 คน 25 บาท 18,000  

2.6 โครงการการพัฒนาท าความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเรียนร่วมและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 28,750  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ 20,800  
 -วัสดุ เชํน ปูาย กระดาษ  สมุด  

ฯลฯ 
5 รายการ     12,800  

 -คําถํายเอกสาร 2 ครั้ง     8,000  
 ค่าใช้สอย 750  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 1 มื้อๆละ 30 คน 25 บาท 750  

2.7 จัดท าวารสารศูนย์การศึกษาพิเศษ 60,000  
  ค่าใช้สอย 54,000  
 -คําจ๎างทําวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 300 เลํมๆ ละ 180 บาท 54,000  

 ค่าตอบแทน 6,000  
 -คําตอบแทน 12 เรื่องๆ 

ละ 
  500 บาท 6,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,010,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102001 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ การบริหารปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียนและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 90,000 40,000 20,000 150,000
151434102002 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ จัดซ้ือวสัดุพฒันาคุณลักษณะเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 40,000 20,000 20,000 80,000
151434102003 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ จัดซ้ือวสัดุพฒันาคุณลักษณะนักศึกษา 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 100,000 50,000 40,000 190,000
151434102004 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ ศึกษาดูงาน/ประชมุ/อบรม/ฝึกอบรม 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 50,000 50,000
151434102005 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ การพฒันาทกัษะด้านการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพเิศษ
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 69,000 69,000 69,000 69,000 276,000

151434102006 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ ฝึกอบรมเด็กพเิศษในงานวนัเด็ก 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 56,000 56,000
151434102007 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ จัดอบรมบริการวชิาการการศึกษาพเิศษ (2 คร้ัง) 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 20,000 20,000 40,000
151434102008 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ อบรมการใหค้ าปรึกษาส าหรับผู้ปกครองและบคุคลท่ีมีความ

ต้องการพเิศษในโรงเรียนเรียนร่วม
1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 25,000 25,000

151434102009 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ อบรมการพฒันาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพเิศษในโรงเรียนเรียนร่วมใหก้บันักศึกษาชั้นปท่ีี 3

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน      54,250 54,250

151434102010 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ โครงการการพฒันาท าความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนเรียนร่วม
และโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 28,750 28,750

151434102011 1020000 คณะครุศาสตร์ งานบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ จัดท าวารสารศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 60,000 60,000
403,250 308,750 229,000 69,000 1,010,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสั
เงินทนุ

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการศูนย๑การศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. บุคลากรได๎พัฒนาศักยภาพและสามารถนําความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ศูนย๑การศึกษาพิเศษสามารถเป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษให๎แกํชุมชนและหนํวยงาน

ตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการเรียนรู๎ทักษะตํางๆและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 บุคลากรได๎รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและมีความพึงพอใจร๎อยละ 85 
10.1.2 เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับการฝึกทักษะด๎านการเรียนรู๎ร๎อยละ 85 
10.1.3 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการ

พัฒนา และเอกสารวิชาการฯ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102100 งานพัฒนานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเป็นครู 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเปน็โครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัทําขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถดําเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 883,280 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร๑  

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบวํา ยุคปัจจุบันมีความต๎องการ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เดํนชัดและสูงกวําในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลง ทําให๎บัณฑิตรุํนใหมํจําเป็นต๎องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็น
หัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหมํ เชํน การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังจําเป็นต๎องมีทักษะ
หลายด๎านเพ่ือการดํารงชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎กําหนดให๎บัณฑิตยุคใหมํต๎องมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหมํ คือ ต๎องเป็นผู๎มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร๑ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร๑อ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง ความสามารถในการประยุกต๑ความรู๎ให๎เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
(Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู๎นวัตกรรมใหมํ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา
ข๎อมูล การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี และการเรียนรู๎ผํานสื่อตําง ๆ  (information, communication, media, 
and technology skills) รวมทั้ง เป็นผู๎ที่มีจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามอยูํในพ้ืนฐานของจิตใจ เชํน การมีจิตอาสา 
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตํอสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิต เป็นต๎น ดังนั้น 

เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ. 2551-2565) ข๎างต๎น  
คณะครุศาสตร๑จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือให๎บัณฑิตคณะครุศาสตร๑ มีพร๎อมในการปฏิบัติงาน
และมีขีดความสามารถเทียบเทําในระดับสากล สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตในสาขาอาชีพตําง ๆ  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของบัณฑิต 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข๎ารับ 
                  การอบรมด๎านภาษา การแลกเปลี่ยน อาจารย๑และนักศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร๑ 
  ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํคณะครุศาสตร๑ 
  ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํคณะครุศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร๎อยละผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
  ตัวชี้วัดที่ 14 ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 สกอ. ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวบํงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรมที่จัดให๎กับนักศึกษา 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 80 คน 
1.2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สูํอาชีพการเป็นเจ๎าหน๎าที่และผู๎ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 50 คน 
1.3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร๑ 40 คน 
1.4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา 130 คน 
1.5 พัฒนาและสํงเสริมความเป็นเลศิของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา “ต๎นกล๎าพันธุ๑ดี” 82 คน 
1.6 เสริมสร๎างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวรรณคดีกับการแสดงโขนชุดรามเกียรติ์  30 คน 
1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร๎างสื่อการสอนด๎วยคอมพิวเตอร๑สําหรับนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร๑ 
40 คน 

1.8 ศึกษาดูงานด๎านการศึกษาพิเศษ 23 คน 
1.9 ศึกษาพัฒนาคุณลักษณะครูประถมศึกษา  40 คน 
1.10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ “English for AEC” 40 คน 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.11 สานฝันฉันอยากเป็นครู 350 คน 
1.12 คณะสีขาว 350 คน 
1.13 คํายเสริมคุณธรรม 300 คน 
1.14 อบรมลูกเสือ 200 คน 
1.15 อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและบําเพ็ญประโยชน๑ 2 ครั้ง 
1.16 วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 5 ครั้ง 
1.17 พ่ีชํวยน๎อง 3 โรงเรียน 
1.18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  300 คน 
1.19 นิทรรศการวันครู 1 ครั้ง 
1.20 วัสดุพัฒนานักศึกษา  20 รายการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

2.2 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตํอกิจกรรมที่เข๎ารํวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.4 นักศึกษามีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  50.56  เป็นเงิน 446,600 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  22.41  เป็นเงิน 197,920 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  11.09  เป็นเงิน 98,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  15.94 เป็นเงิน 140,760 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
1.1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 80 คน 31,300    10,320    20,980 
1.2 พัฒนานักศึกษาสาขาววิชาพลศึกษา สูํอาชีพการเป็น

เจ๎าหน๎าท่ีและผูต๎ัดสินกีฬาบาสเกตบอล 
50 คน 21,900  21,900  0    0 

1.3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร๑ 40 คน 29,100  0  29,100    0 
1.4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา 130 คน 29,700  27,000  2,700    0 
1.5 พัฒนาและสํงเสรมิความเป็นเลศิของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา “ต๎นกลา๎พันธุ๑ด”ี 
82 คน 41,600  41,600  0    0 

1.6 เสรมิสร๎างแรงจูงใจในการเรยีนการสอนวรรณคดีกับการ
แสดงโขนชุดรามเกียรติ์  

30 คน 13,000  13,000  0    0 

1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรา๎งสื่อการสอนด๎วย
คอมพิวเตอร๑สําหรับนักศึกษาครูวทิยาศาสตร๑ 

40 คน 22,700  22,700  0    0 

1.8 ศึกษาดูงานด๎านการศึกษาพิเศษ 23 คน 4,700  4,700  0    0 
1.9 ศึกษาพัฒนาคุณลักษณะครูประถมศึกษา  40 คน 12,800  0  12,800    0 
1.10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ “English for 

AEC” 
40 คน 12,000  0  12,000    0 

1.11 สานฝันฉันอยากเป็นคร ู 350 คน 20,000  0  5,000  15,000  0 
1.12 คณะสีขาว 350 คน 17,500  17,500  0  0  0 
1.13 คํายเสริมคณุธรรม 300 คน 90,000  0  0  0  90,000 
1.14 อบรมลูกเสือ 200 คน 101,200  101,200  0  0  0 
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ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
1.15 อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและบาํเพ็ญประโยชน๑ 2 ครั้ง 10,000  5,000  0  5,000  0 
1.16 วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 5 ครั้ง 10,000  2,000  6,000  2,000  0 
1.17 พี่ชํวยน๎อง 3 ร.ร. 10,000  10,000  0  0  0 
1.18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  300 คน 54,000  0  0  54,000  0 
1.19 นิทรรศการวันคร ู 1 ครั้ง 230,000  150,000  80,000  0  0 
1.20 วัสดุพัฒนานักศึกษา  20 

รายการ 
121,780  30,000  40,000  22,000  29,780 

รวมท้ังสิ้น  883,280  446,600  197,920  98,000  140,760 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 31,300  
 1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม 10,320  
 ค่าใช้สอย       10,320  
 -คําเสื่อมรถยนต๑   2 ครั้งๆละ 1,500 บาท 3,000  
 -คําน้ํามัน       5,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 240 บาท 1,920  
 -คําทางดํวน       400  
 1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย 20,980  
 ค่าใช้สอย       11,760  
 -คําเสื่อมรถยนต๑   1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 -คําน้ํามัน       9,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 240 บาท 960  
 -คําทางดํวน 

ค่าวัสดุ 
      300 

9,220 
 
 

 -ซื้อวัสด ุ   1 ครั้งๆละ 9,220 บาท 9,220  
2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สู่อาชีพการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 21,900  
 ค่าตอบแทน       14,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสดุ       7,500  
 -ซื้อวัสด ุ   1 ครั้งๆละ 7,500 บาท 7,500  
3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 29,100  
 ค่าตอบแทน       7,200  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย       10,000  
 -คําเชํารถยนต๑ 

ค่าวัสดุ 
2 คันๆละ 2 เที่ยวๆละ 2,500  10,000 

11,900 
 

 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   2 ครั้งๆละ 11,900 บาท 11,900  
4 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 29,700  
 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Android บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” 2,700  
 ค่าวัสดุ       2,700  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 2,700 บาท 2,700  
 4.2 อบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบบรรจุส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 5 27,000  
 ค่าตอบแทน       14,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย       11,400  
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุ 
57 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 11,400 

1,200 
 

 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 1,200 บาท 1,200  
5 พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศกึษาสาขาวิชาสังคมศกึษา “ต้นกล้าพันธุ์ดี” 41,600  
 5.1 อบรมบูรณาการ การสอนวิชาสังคมศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดที่ 15 กลุ่ม

สาระสังคมศึกษาให้สอดคล้องกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3,000  

 ค่าวัสดุ       3,000  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 3,000 บาท 3,000  
 5.2 อบรมการเขียนแผนการสอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับ

กลุ่มสาระของวิชาอ่ืนๆและสอคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3,000  

 ค่าวัสดุ       3,000  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 3,000 บาท 3,000  
 5.3 เสวนา “ครูสังคมที่ดี ที่สังคมต้องการ” 3,400  
 ค่าวัสดุ       3,400  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 3,400 บาท 3,400  
 5.4 การศึกษานอกสถานที่เพ่ือการเพ่ิมเติมความรู้และประสบการณ์ 32,200  
 ค่าตอบแทน       24,000  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย       8,200  
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 82 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 8,200  
6 เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวรรณคดีกับการแสดงโขนชุดรามเกียรต์ิ 13,000  
 ค่าวัสดุ       11,500  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       6,500  
 -วัสดุน้ํามัน 

ค่าใช้สอย 
      5,000 

1,500 
 

 -คําเสื่อมรถยนต๑   1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 22,700  
 ค่าตอบแทน       21,600  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ       1,100  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร 

 
 

      1,100  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 4,700  
 ค่าใช้สอย       1,500  
 -คําเสื่อมรถยนต๑ 

ค่าวัสดุ 
  1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500 

3,200 
 

 -วัสดุน้ํามัน       3,200  
9 ศึกษาพัฒนาคุณลักษณะครูประถมศึกษา 12,800  
 ค่าใช้สอย       1,500  
 -คําเสื่อมรถยนต๑ 

ค่าวัสดุ 
  1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500 

11,300 
 

 -วัสดุน้ํามัน       11,300  
10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ “English for AEC” 12,000  
 ค่าตอบแทน       4,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,200  
 ค่าใช้สอย       6,750  
 -คําเชํารถราง   3 คันๆละ 1,500 บาท 4,500  
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุ 
45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,250 

450 
 

 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร   1 ครั้งๆละ 1,950 บาท 450  
11 สานฝันฉันอยากเปน็คร ู 20,000  
 ค่าตอบแทน       5,400  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ       14,600  
 -ซื้อวัสดุ/คําถํายเอกสาร       14,600  

12 คณะสีขาว 17,500  
 ค่าตอบแทน       9,600  
 -คําวิทยากร   16 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 9,600  
 ค่าวัสดุ       7,900  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       7,900  

13 ค่ายเสริมคุณธรรม 90,000  
 ค่าตอบแทน       75,600  
 -คําวทิยากร   126 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 75,600  
 ค่าวัสดุ       14,400  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร/วัสดุน้ํามัน 

 
      14,400  



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 185 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

14 อบรมลูกเสือ 101,200  
 14.1 อบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 51,200  
 ค่าวัสดุ       11,200  
 - คําน้ํามัน       11,200  
 ค่าตอบแทน       40,000  
 - คําวิทยากร 4    คน ๆ ละ 20     ชม.ๆละ 500  40,000  
 14.2 อบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 40,000  
 ค่าตอบแทน       40,000  
 - คําวิทยากร 4    คน ๆ ละ 20     ชม.ๆละ 500  40,000  
 14.3 อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้ เบ้ืองต้น 10,000  
 ค่าวัสดุ       8,500  
 - คําน้ํามัน       8,500  
 ค่าใช้สอย       1500  
 - คําสึกหรอรถยนต๑       1500  

15 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน ์ 10,000  
 ค่าวัสดุ       10,000  
 -ซื้อวัสด ุ       10,000  

16 วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 10,000  
 ค่าวัสดุ 10,000  
 -ซื้อวัสด ุ 10,000  

17 พ่ีช่วยน้อง 10,000  
 ค่าตอบแทน       7,200  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุ       2,800  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       2,800  

18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 54,000  
 ค่าวัสดุ       54,000  
 -กระเป๋า   300 ใบๆละ 180 บาท 54,000  

19 นิทรรศการวันครู 230,000  
 ค่าตอบแทน       36,000  
 -คําตอบแทนวิทยากร   60 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  

 ค่าวัสดุ       181,500  
 -วัสดุการศึกษา/วัสด ุ       181,500  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

ค่าใช้สอย 
ประชาสมัพันธ๑/คําถํายเอกสาร 

12,500 

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 500 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 12,500  
20 วัสดุพัฒนานักศึกษา 121,780  
 ค่าวัสดุ       121,780  
 -ซื้อวัสด ุ       121,780  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 883,280  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102101 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนนวตักรรม 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      10,320     10,320
151434102102 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวยั 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     11,760     11,760
151434102102 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวยั 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       9,220       9,220
151434102103 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา สู่อาชพีการเปน็เจ้าหน้าท่ีและผู้

ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล
1202 5102010100 ค่าตอบแทน      14,400     14,400

151434102103 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา สู่อาชพีการเปน็เจ้าหน้าท่ีและผู้
ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        7,500       7,500

151434102104 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน       7,200       7,200
151434102104 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      10,000     10,000
151434102104 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      11,900     11,900
151434102105 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเชงิปฏบิติัการ “การประยกุต์ใชโ้ปรแกรม Android บน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต”
1202 5102030100 ค่าวสัดุ       2,700       2,700

151434102106 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเตรียมความพร้อมเพือ่การสอบบรรจุส าหรับนักศึกษาชั้นปท่ีี 5 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      14,400     14,400
151434102106 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเตรียมความพร้อมเพือ่การสอบบรรจุส าหรับนักศึกษาชั้นปท่ีี 5 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      11,400     11,400
151434102106 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเตรียมความพร้อมเพือ่การสอบบรรจุส าหรับนักศึกษาชั้นปท่ีี 5 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        1,200       1,200
151434102107 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมบรูณาการ การสอนวชิาสังคมศึกษาใหต้รงตามมาตรฐาน

การศึกษาและตัวชี้วดัที่ 15 กลุ่มสาระสังคมศึกษาใหส้อดคล้องกบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,000       3,000

151434102108 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมการเขยีนแผนการสอนกลุ่มสาระวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมแบบบรูณาการกบักลุ่มสาระของวชิาอืน่ๆและสอคล้อง
กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,000       3,000

151434102109 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู เสวนา “ครูสังคมท่ีดี ท่ีสังคมต้องการ” 1202 ค่าวสัดุ        3,400       3,400
151434102110 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู การศึกษานอกสถานท่ีเพือ่การเพิม่เติมความรู้และประสบการณ์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      24,000     24,000
151434102110 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู การศึกษานอกสถานท่ีเพือ่การเพิม่เติมความรู้และประสบการณ์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        8,200       8,200
151434102111 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวรรณคดีกบัการแสดงโขน

ชดุรามเกยีรต์ิ
1202 5102020100 ค่าใชส้อย        1,500       1,500

151434102111 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนวรรณคดีกบัการแสดงโขน
ชดุรามเกยีรต์ิ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      11,500     11,500

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558
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ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102112 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการสร้างส่ือการสอนด้วยคอมพวิเตอร์
ส าหรับนักศึกษาครูวทิยาศาสตร์

1202 5102010100 ค่าตอบแทน      21,600     21,600

151434102112 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการสร้างส่ือการสอนด้วยคอมพวิเตอร์
ส าหรับนักศึกษาครูวทิยาศาสตร์

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        1,100       1,100

151434102113 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพเิศษ 1202 ค่าใชส้อย        1,500       1,500
151434102113 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพเิศษ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,200       3,200
151434102114 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ศึกษาพฒันาคุณลักษณะครูประถมศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1,500            1,500
151434102114 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ศึกษาพฒันาคุณลักษณะครูประถมศึกษา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 11,300         11,300
151434102115 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ “English for AEC” 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 4,800            4,800
151434102115 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ “English for AEC” 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 6,750            6,750
151434102115 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พฒันานักศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ “English for AEC” 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 450                 450
151434102116 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู สานฝันฉนัอยากเปน็ครู 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 5,400            5,400
151434102116 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู สานฝันฉนัอยากเปน็ครู 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 5,000      9,600          14,600
151434102117 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู คณะสีขาว 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 9,600             9,600
151434102117 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู คณะสีขาว 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 7,900             7,900
151434102118 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ค่ายเสริมคุณธรรม 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 75,600        75,600
151434102118 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ค่ายเสริมคุณธรรม 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 14,400        14,400
151434102119 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมวชิา ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 40,000         40,000
151434102119 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมวชิา ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 11,200         11,200
151434102120 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมวชิา ผู้ก ากบัลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 40,000         40,000
151434102121 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้น

ความรู้ เบื้องต้น
1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1,500             1,500

151434102121 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้น
ความรู้ เบื้องต้น

1202 5102030100 ค่าวสัดุ 8,500             8,500

151434102122 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู อนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและบ าเพญ็ประโยชน์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 5,000       5,000          10,000
151434102123 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู วถิวีฒันธรรมชาวพทุธ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 2,000       6,000      2,000          10,000
151434102124 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พีช่ว่ยน้อง 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 7,200             7,200
151434102124 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู พีช่ว่ยน้อง 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 2,800             2,800
151434102125 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 54,000         54,000
151434102126 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู นิทรรศการวนัครู 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 36,000         36,000
151434102126 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู นิทรรศการวนัครู 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 12,500         12,500
151434102126 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู นิทรรศการวนัครู 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 150,000   31,500       181,500
151434102127 1020000 คณะครุศาสตร์ งานพฒันานักศึกษาและสร้างจิตส านึกความเปน็ครู วสัดุพฒันานักศึกษา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 30,000     40,000     22,000     29,780      121,780

446,600   197,920   98,000    140,760  883,280 รวมทัง้สิ้น

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับการเสริมสร๎างประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักศึกษาได๎รับการเสริมสร๎างประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
10.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102200 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บุคลากร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
 งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนที่มีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 370,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: รองคณบดฝีุายวางแผนและประกนัคุณภาพ คณะครุศาสตร๑  

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎กําหนดให๎มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รํวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได๎
จัดทําองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความจําเป็นที่
หนํวยงานต๎องมีเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ที่จะทําให๎การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทําให๎องค๑กร หนํวยงานมี
คุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันและ
ความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะชํวยให๎คณาจารย๑สามารถสร๎างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร๎างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับความต๎ องการ
ของตลาดแรงงาน และนําไปสูํการสร๎างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณคําตํอสังคม รวมทั้งสามารถให๎บริการวิชาการแกํ
สังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทําให๎คณะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพการแขํงขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและความต๎องการของ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน๎มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน๑และการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  
ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของประเทศไทย ทําให๎บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเป็นต๎อง
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางตํอเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด๎านการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกัน
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คุณภาพการศึกษา ด๎านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลําวทําให๎การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร๑เป็นสิ่งที่ต๎อง
ดําเนินการอยํางเรํงดํวนและตํอเนื่อง 

คณะครุศาสตร๑จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู๎ด๎านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู๎
บุคลากรให๎กับบุคลากรคณะครุศาสตร๑สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้คณะ 
ครุศาสตร๑เชื่อวํากิจกรรมดังกลําวจะเป็นประโยชน๑ในการก๎าวไปสูํองค๑กรที่มีความสามารถในการแขํงขันและความ
ยั่งยืนในที่สดุ 

  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎บุคลากรของคณะครุศาสตร๑ มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. ตัวบํงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  ตัวบํงชี้ 2.3 อาจารย๑ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 
  ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ท่ีนําไปใช๎ประโยชน๑ 
  ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 เสริมสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 
1.2 รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 2 ครั้ง 
1.3 จัดการความรู๎บุคลากรสายวิชาการด๎านการวิจัย 2 ครั้ง 
1.4 จัดการความรู๎บุคลากรสายวิชาการด๎านผลงานวิชาการ 2 ครั้ง 
1.5 รายงานประจําปี 100 เลํม 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.6 ประชาสัมพันธ๑ภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร 6 ครั้ง 
1.7 พัฒนาบุคลากรเพ่ือความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 30 คน 
1.8 ทบทวนแผนดําเนินงานคณะครุศาสตร๑ 2 แผน 
1.9 พัฒนาอาจารย๑ที่เก่ียวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน 47 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.3 บุคลากรมีความสามารถนาความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  61.08  เป็นเงิน  226,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  11.30 เป็นเงิน  41,800 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  25.51 เป็นเงิน  94,400 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ    2.11 เป็นเงิน  7,800 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 เสรมิสร๎างเครือขํายการประกันคณุภาพ 2 ครั้ง 16,200 1 ครั้ง 11,530 1 ครั้ง 11,530     
2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพภายใน

และกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
2 ครั้ง 27,600 1 ครั้ง 27,600       

3 การรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

2 ครั้ง 13,400     2 ครั้ง 13,400   

4 การจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 10,000   
5 การจัดการความรู๎สูผํลงานวิชาการ 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000     
6 พัฒนาบุคลากรเพื่อความก๎าวหน๎าในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข๎องกับ

การจัดการเรยีนการสอน 
 30 คน 135,000 30 คน 135,000       

7 ทบทวนแผนและรายงานผลการดาํเนินงานของคณะ 2 แผน 60,000     2 แผน 60,000   
8 การสํงเสริมภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร 6 ครั้ง 77,800 2 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 7,800 

รวมทั้งสิ้น  370,000  227,270  41,530  93,400  7,800 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 16,200  
 ค่าตอบแทน       4,200  
 -คําวิทยากร   7 ชม.ๆละ 600 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย       9,670  
 -อาหารวํางและเครื่อง 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -อาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,500  
 -คําเสื่อมรถยนต๑       500  
 -คําน้ํามัน       1,500  
 -คําเบี้ยเลี้ยง       2,670  
 ค่าวัสดุ       2,330  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       2,330  
2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 27,600  
 ค่าตอบแทน       16,800  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 14 ชม.ๆละ 600 บาท 16,800  
 ค่าใช้สอย       10,800  
 -คําที่พัก 1 ห๎องๆละ 1 คืนๆละ 800 บาท 800  
 -อาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 5,000  
 -อาหารวํางและเครื่อง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
3 การรับการตรวจสอบและประเมนิระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 13,400  
 ค่าตอบแทน       8,400  
 -คําวิทยากร   14 ชม.ๆละ 600 บาท 8,400  
 ค่าใช้สอย       5,000  
 -อาหารวํางและเครื่อง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
4 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 20,000  
 ค่าตอบแทน       7,200  
 -คําวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ       7,800  
 -ซือ้วัสดุ/ถํายเอกสาร 

ค่าใช้สอย 
  1 งานๆละ 7,800 บาท 7,800 

5,000 
 

 -อาหารวํางและเครื่อง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  

5 การจัดการความรู้สู่ผลงานวิชาการ 20.000  
 ค่าตอบแทน       7,200  
 -คําวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ       7,800  
 -ซือ้วัสดุ/ถํายเอกสาร 

ค่าใช้สอย 
  1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800 

5,000 
 

 -อาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 5,000  

 -อาหารวํางและเครื่อง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  

6 พัฒนาอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  135,000  
 ค่าตอบแทน       49,800  
 -คําวิทยากร   83 ชม.ๆละ 600 บาท 49,800  
 ค่าใช้สอย       35,000  
 -คําอาหารวําง/อาหาร       20,000  
 -คําเชํารถยนต๑   2 คันๆละ 2,500 บาท 5,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ 

ค่าวัสดุ 
      10,000 

50,200 
 

 -คําวัสดุ/ถํายเอกสาร       50,200  
7 ทบทวนแผนและรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 60,000  
 ค่าตอบแทน       12,000  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย       48,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ ไดแ๎กํ 

คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน/อาหารเย็น/คําที่พัก/ 
คําเชําห๎องประชุม 

      38,000  

 -คําเชํารถยนต๑ 2 วันๆละ 2 คันๆละ 2,500 บาท 10,000  
8 การส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 77,800  
 ค่าใช้สอย/       25,000  
 -รายงานประจาํปี/เอกสารเผยแพรํ 

ค่าวัสดุ 
-วัสด ุ

  100 เลํมๆละ 250 บาท 25,000 
52,800 
52,800 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 370,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102201 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร เสริมสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 4,200      4,200      
151434102201 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร เสริมสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        4,670       5,000       9,670
151434102201 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร เสริมสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       2,330       2,330
151434102202 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การตรวจสอบและประเมินระบบประกนัคุณภาพ

ภายในและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน
1202 5102010100 ค่าตอบแทน      16,800     16,800

151434102202 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การตรวจสอบและประเมินระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน

1202 5102020100 ค่าใชส้อย      10,800     10,800

151434102203 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน

1202 5102010100 ค่าตอบแทน       8,400       8,400

151434102203 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน

1202 5102020100 ค่าใชส้อย       5,000       5,000

151434102204 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้ด้านงานวจิัย 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600       3,600      7,200      
151434102204 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้ด้านงานวจิัย 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        2,500       2,500       5,000
151434102204 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้ด้านงานวจิัย 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,900       3,900       7,800
151434102205 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้สู่ผลงานวชิาการ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600       3,600       7,200
151434102205 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้สู่ผลงานวชิาการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        2,500       2,500       5,000
151434102205 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การจัดการความรู้สู่ผลงานวชิาการ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,900       3,900       7,800
151434102206 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร พฒันาอาจารยท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการจัดการเรียนการสอน 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      49,800     49,800
151434102206 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร พฒันาอาจารยท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการจัดการเรียนการสอน 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      35,000     35,000
151434102206 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร พฒันาอาจารยท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการจัดการเรียนการสอน 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      50,200     50,200
151434102207 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร ทบทวนแผนและรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน     12,000     12,000
151434102207 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร ทบทวนแผนและรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     48,000     48,000
151434102208 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      25,000     25,000
151434102208 1020000 คณะครุศาสตร์ งานประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บคุลากร การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      15,000      20,000     10,000       7,800     52,800

    227,270      41,530     93,400      7,800   370,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได๎รับความรู๎ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 จํานวนโครงการจัดการความรู๎ที่แล๎วเสร็จ 1 โครงการ 9 กิจกรรม 
10.1.2 จํานวนกิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
10.1.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

   โครงการประจํา คือ งานท่ีดาํเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
   โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,194,200 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณบดีคณะครุศาสตร๑  

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร๑ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร๑ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต๎องมีครุภัณฑ๑เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด๎านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร๑ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร๑มีความจําเป็นที่จะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ๑/จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช๎
ประโยชน๑ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนและผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจซึ่ง
สอดคล๎องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎มีเทคโนโลยีใหมํๆมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให๎อาจารย๑ นักเรียน/นักศึกษา ได๎เพ่ิมพูนทักษะและความรู๎จากการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จัดซื้อครุภัณฑ๑ 19 รายการ 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยํางน๎อย ร๎อยละ 80 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  100  เป็นเงิน 2,239,700 บาท 
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ขออนุญาตจัดซื้อ           
2 กําหนดคุณลักษณะครภุัณฑ๑           

3 
ดําเนินการ ตกลงราคา/สอบราคา 
ดําเนินการจัดซื้อ 

          

 - เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 37,000 1 เครื่อง 37,000       
 - เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร๑ 1 เครื่อง 39,000 1 เครื่อง 39,000       
 - เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล  2 เครื่อง 360,000 2 เครื่อง 360,000       
 - ชุดฝึกกล๎ามเนื้อเด็กพิเศษ 1 ชุด 98,000 1 ชุด 98,000       
 - แผํนยางปูพ้ืนกายภาพ 1 ชุด 33,600 1 ชุด 33,600       
 - ชุดฝึกพัฒนาการเด็กพิเศษ  1 ชุด 23,000 1 ชุด 23,000       
 - ชุดอุปกรณ๑การฝึกทรงตัว 1 ชุด 8,000 1 ชุด 8,000       
 - เครื่องกรองน้ํา 2 เครื่อง 72,800 2 เครื่อง 72,800       
 - โทรทัศน๑ 50 น้ิว 2 เครื่อง 132,800 2 เครื่อง 132,800       
 - เปียโน 1 เครื่อง 220,000 1 เครื่อง 220,000       
 - บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 1 บอร๑ด 150,000 1 บอร๑ด 150,000       
 - ชุดรับแขก 1 ชุด 20,000 1 ชุด 20,000       
4 สํงมอบครุภณัฑ๑           
5 ดําเนินการเบิกจําย           
6 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน           

รวมทั้งสิ้น  1,194,200  1,194,200       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 1,194,200  
1.1 ค่าครุภัณฑ์         

1.1.1 เครื่องปรับอากาศ   1 เครื่อง  37,000 บาท 37,000  
1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑   1 เครื่อง  39,000 บาท 39,000  
1.1.3 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล    2 เครื่อง  180,000 บาท 360,000  
1.1.4 ชุดฝึกกล๎ามเนื้อเด็กพิเศษ   1 ชุด  98,000 บาท 98,000  
1.1.5 แผํนยางปูพ้ืนกายภาพ   1 ชุด  33,600 บาท 33,600  
1.1.6 ชุดฝึกพัฒนาการเด็ก   1 ชุด  23,000 บาท 23,000  
1.1.7 ชุดอุปกรณ๑การฝึกทรงตัว   1 ชุด  8,000 บาท 8,000  
1.1.8 เครื่องกรองน้ํา   2 เครื่อง  36,400 บาท 72,800  
1.1.9 โทรทศัน๑ 50 น้ิว   2 เครื่อง  66,400 บาท 132,800  
1.1.10 เปียโน   1 เครื่อง  220,000 บาท 220,000  
1.1.11 บอร๑ดประชาสัมพันธ๑   1 บอร๑ด  150,000 บาท 150,000  
1.1.12 ชุดรับแขก   1 ชุด  20,000 บาท 20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,194,200  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ    
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8320021034 เคร่ืองปรับอากาศ           37,000           37,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8323039040 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์           39,000           39,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8320019026 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจิตอล         360,000         360,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8330010052 ชดุฝึกกล้ามเนื้อเด็กพเิศษ           98,000           98,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8332016064 แผ่นยางปพูืน้กายภาพ           33,600           33,600
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8330004053 ชดุฝึกพฒันาการเด็ก           23,000           23,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8330004056 ชดุอปุกรณ์การฝึกทรงตัว            8,000            8,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8331001021 เคร่ืองกรองน้ า           72,800           72,800
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8322011060 โทรทัศน์ 50 นิ้ว         132,800         132,800
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8333014063 เปยีโน         220,000         220,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8320031062 บอร์ดประชาสัมพนัธ์         150,000         150,000
151434102301 1020000 คณะครุศาสตร์ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าคณะครุศาสตร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1203 8320011055 ชดุรับแขก           20,000           20,000

1,194,200                 -               -              -        1,194,200

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน/นักศึกษา มีอุปกรณ๑พร๎อมสําหรับการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อที่มีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของภาครัฐและเอกชน 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 ครุภัณฑ๑เพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 19 รายการ 
10.1.2 ห๎องเรียนมีมาตรฐานพร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1. เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 37,000 37,000  คุณลักษณะ 
     - ชนิดแขวนเพดาน  

- ขนาดไมํน๎อยกวํา 25,000 บีทียู 
- ได๎รับมาตรฐาน มอก.และฉลากประหยัดไฟเบอร๑ 5 
- รีโมทไร๎สายตัวเลขแบบดิจติอล 
- ราคารวมคําติดตั้งและอุปกรณ๑ 

     - รับประกันไมํต่ํากวํา  1 ปี 
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎ทดแทนของเดิมซึ่งเสื่อมสภาพ 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ 1 เครื่อง 39,000 39,000 คุณลักษณะ 
     - ความสวํางไมํน๎อยกวํา 3500 ANSL Lumens 

- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1024x768 (XGA) พิกเซล 
- อัตราความคมชัด : 4000:1 หรือดีกวํา 
- หลอดไฟ :ใช๎หลอดไฟ ขนาด 240 Watts ชนิด UHM Lamp 
- การรับประกันตัวเครื่องไมํต่าํกวํา 2 ปี (Lamp 1 ปี /100 ช่ัวโมง) 
- หลอดไฟมีอายุการใช๎งาน 3000 ช่ัวโมง (standard Mode) 4000 ช่ัวโมง (ECO Mode) และ 7500 ช่ัวโมง (Auto Mode) 
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎สําหรับการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร๑ 1 เครื่อง 

3. เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล  2 เครื่อง 180,000 360,000 มาตรฐาน 
- มีความเร็วในการถํายไมํต่ํากวํา 40 แผํนตํอนาที  
–เป็นระบบดิจิตอล 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  
- ยํอ-ขยายได ๎
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ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/ 

หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎สําหรับการดําเนินงาน โรงเรียนสาธิตปฐมวยั 1 เครื่อง 

ศูนย๑การศึกษาพิเศษ 1 เครื่อง 

4. ชุดฝึกกล๎ามเนื้อเด็กพิเศษ 1 ชุด 98,000 98,000 คุณลักษณะ 
     เครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง ชุดอนุบาล ANUBAN 01  

แบบ 2 ทํอ ขนาดเครื่องเลํน 5.5 x 8.0 x 2.6 เมตร  
ขนาดพื้นท่ีติดตั้ง 7x10  เมตร จํานวนผู๎เลํน 10-15 คนเครื่องเลํนประกอบด๎วย สไลเดอร๑ ทํอลอดคูํชิงช๎า ปีนปุาย 
คําช้ีแจง  
ใช๎สําหรับฝึกพัฒนาการเด็กพเิศษ  1 เครื่อง 

5. แผํนยางปูพ้ืนกายภาพ 1 ชุด 33,600 33,600 คุณลักษณะ 
แผํนยางปูพ้ืนห๎องกายภาพ EVA Sport Mats แบบจิ๊กซอว๑ (96 ตารางเมตร) หนา 5 มิล  ขนาด แผํนละ   1 x 1 เมตร 
คําช้ีแจง  
ใช๎สําหรับฝึกพัฒนาการเด็กพเิศษ  1 เครื่อง   

6. ชุดฝึกพัฒนาการเด็กพิเศษ  1 ชุด 23,000 23,000 คุณลักษณะ 
ชุดรวมหนูน๎อย ประกอบด๎วย กระดานลื่น, หํวงบาส, ชิงช๎าโซํจํานวน 2 ท่ี, อุโมงค๑ลอด และเชือกปีนปุาย  
คําช้ีแจง  
ใช๎สําหรับฝึกพัฒนาการเด็กพเิศษ  1 เครื่อง 

7. ชุดอุปกรณ๑การฝึกทรงตัว 1 ชุด 8,000 8,000 อุปกรณ๑ฝึกการทรงตัว ได๎แกํ บาลานซ๑บอร๑ด  (ที่ฝึกการทรงตัว กระดานฝึกการทรงตัวแบบเหลีย่ม แบบกลม )  
คําช้ีแจง  
ใช๎สําหรับฝึกพัฒนาการเด็กพเิศษ  1 เครื่อง 

8. เครื่องกรองน้ํา 2 เครื่อง 36,400 72,800 มาตรฐานฯ 
     - ระบบการกรองแบบ UV 
     - ไส๎กรองดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และกรองสารแขวนลอยและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ํา 
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ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/ 

หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     - มีหลอดฆําเชื่อ กําจัดแบคทีเรีย รวมทั้งไวรสัและเช้ือรา 
     - ระบบการกรองแบบ UV 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎สําหรับบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตปฐมวยั  1 เครื่อง 

โรงเรียนประถมสาธติ  1 เครื่อง 
9. โทรทัศน๑ 50 น้ิว 2 เครื่อง 66,400 132,800 มาตรฐานฯ 
     - จอภาพความละเอียดภาพระดับ 1920x1080 จุด 

- ลําโพง 20 วัตต๑ (RMS)(10W+10W) 
- Wide Color Enhancer Plus ให๎ภาพมีความสดในสมจริง 
- Digital Clean View ลดสญัญาณรบกวน 
- ระบบเสยีง Dolby Digital Plus, Dolby pulse 
- ชํองตํอ HDMIx2 เพื่อการเชื่อมตอํระบบภาพและสียงแบบ Digital 100% 
- รองรับการสํงสญัญาณเชื่อมตํอแบบ AV x 1, DVD Component x 1 
- รองรับการสํงสญัญาณเสียงออกแบบ Digital ผํานชํองตํอ Optical Output และแบบ Analog ผํานชํองตํอ Mini Jack 
- ระบบ Anynet+(HDMI CEC) รองรบการควบคุมอุปกรณ๑ตํางๆผําน Remote Control  
- มี DVB-T2/C ซึ่งรองรับสัญญาทวีีระบบดิจติอล 
รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

     คําช้ีแจง  
ใช๎สําหรับจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร๑ 1 เครื่อง โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1 เครื่อง 

10. เปียโน 1 เครื่อง 220,000 220,000 มาตรฐานฯ 
     - 88 คีย๑บอร๑ด  Tri sensor  Scaled Hammer  Action II   
     - ระบบตอบสนองตามการสัมผัส  3 ระดับการตอบสนอง 
     - แหลํงเสียง Multi-dimensional Morphing AiR 
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ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน/ 

หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     - โพลีโฟนีสูงสดุ  256 
     - เอฟเฟคดิจิตอล  เสียงก๎อง (4 ประเภท) คอรัส (4 ประเภท) ระบบเสยีง Brilliance 
     - ฟังก๑ช่ันบันทึกเสียง  MIDI  17 แทร็ค  (ซิสเต็มแทร็ค+16  
     คําช้ีแจงฯ 
     เพื่อให๎การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

11. บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 1 บอร๑ด 150,000 150,000 มาตรฐานฯ 
     - เป็นปูาย LED ไว๎สําหรับประชาสัมพันธ๑และแสดงภาพตํางๆ 
     - มีขนาด 60x400 ซม.  ติดตั้งภายนอกอาคาร 
     - ตัวปูาย LED ภายนอกอาคารสามารถกันน้ํา กันแดด ได ๎
     - มีโปรแกรมสําหรับคอยควบคมุการทํางานของปูาย 
     - สามารถแสดงผลได๎หลายอยําง เลือกสี ท่ีจะใช๎แสดงผลไดไ๎มํต่าํกวํา 2 สี 
     - รับประกันสินค๎าไมํต่ํากวํา 6 เดือน 
     คําช้ีแจงฯ 
     เพื่อใช๎ในการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารตํางๆของโรงเรียน 

12. ชุดรับแขก 1 ชุด 20,000 20,000 มาตรฐานฯ 
     - โครงสร๎างทําจากไม๎เนื้อแข็ง 
     - ที่น่ังยาวสําหรับ 3 ท่ีนั่ง  จํานวน  1  ตัว 
     - ที่น่ังสําหรับ 1 ท่ีนั่ง  จํานวน 2 ตัว 
     - มีโต๏ะกลาง 
     - พร๎อมเบาะรองนั่งและหมอนอิง 
     คําช้ีแจงฯ 
     เพื่อสําหรับใช๎ในการรับรองผู๎มาเยีย่มชมสถานศึกษา 

รวม 1,194,200  
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
151434102400 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบบประมาณหมวดรายจ่าย 
วงเงินงบประมาณ: 

งบดําเนินงาน 
101,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและรํวมอนุรักษ๑สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จากเหตุผลที่กลําวมา คณะมนุ ษยศาสตร๑
และสังคมศาสตร๑ จึงได๎กําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นเพ่ือให๎บรรลุตามพันธกิจ และเพ่ือรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2558 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักศึกษา 

2. เพ่ือสร๎างความตระหนักในการอนุรักษ๑ สํงเสริมและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมให๎ผู๎บริหาร คณาจารย๑ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ ..6.... ตัวบํงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 วันภาษาไทย 100 คน 
1.2 ไหว๎ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 200 คน 
1.3 ทําบุญปีใหมํ 50 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑สามารถจัดกิจกรรมได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด ร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 2.97 %...เป็นเงิน.......3,000.........บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ .97.03 %.  เป็นเงิน...98,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 วันภาษาไทย 100 คน 28,000       1 ครั้ง 28,000 
2 ไหว๎ครดูนตรไีทยและนาฏศิลป ์ 200 คน 70,000       2 ครั้ง 70,000 
3 ทําบุญปีใหม ํ 50 คน 3,000   1 คร้ัง 3,000     

รวมท้ังสิ้น  101,000    3,000    98,000 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 วันภาษาไทย 28,000  
 ค่าตอบแทน 9,200  
 - คําวิทยากร 2  คนๆละ 3  ช.ม.ๆละ 1,200 บาท 7,200  
 -คํากรรมการตดัสินการประกวด 5  คนๆละ   400 บาท 2,000  
 ค่าใช้สอย 8,900  
 -คําเงินรางวัล       8,900  

 ค่าวัสดุ 9,900  
 คําวัสด ุ       9,900  
2 ไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป ์ 70,000  
 ค่าตอบแทน 10,000  
 -คําวิทยากร 2  คนๆละ 5 ช.ม.ๆละ 1,000  10,000  
 ค่าใช้สอย 60,000  
 คําใช๎สอย       60,000  
3 ท าบุญปีใหม ่ 3,000  
 -ค่าใช้สอย 2,000  
 คําใช๎สอย       2,000  
 วัสดุ 1,000  
 วัสด ุ       1,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       101,000  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102401 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วนัภาษาไทย 1202 5102010100 ค่าตอบแทน       9,200      9,200

151434102401 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วนัภาษาไทย 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       8,900      8,900

151434102401 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วนัภาษาไทย 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       9,900      9,900

151434102402 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ไหวค้รูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน     10,000    10,000

151434102402 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ไหวค้รูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย     60,000    60,000

151434102403 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ท าบญุปใีหม่ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       2,000      2,000

151434102403 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ท าบญุปใีหม่ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       1,000      1,000

           -         3,000            -       98,000  101,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
2. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ได๎มีการเผยแพรํความรู๎ทางวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ร๎อยละ 80 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ ถือวําดี  

10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม  

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102500 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทงบประมาณ งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 151,330 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: อาจารย๑บวรศรี    มณีพงษ๑ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได๎กําหนดให๎ สถาบันการศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพ
และจัดทําการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพตํอหนํวยงานต๎น
สังกัดเป็นประจําทุกปี และเพ่ือเตรียมความพร๎อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุกๆ 5 ปี ดังนั้นทุกสํวนงาน ในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเอง
และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนํวยงานของตนเองให๎สอดคล๎องกับองค๑ประกอบคุณภาพ
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค๑กรมหาชน) (สมศ.) 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จึงได๎ดําเนินงานในกิจกรรมตํางๆ ตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑จึงได๎กําหนดกิจกรรมสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต กิจกรรมสํงเสริมให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ารํวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให๎กับบุคลากรในคณะและนักศึกษา เพ่ือเป็นกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทํา SAR รอบประเมิน ปีการศึกษา 2557 ของคณะ ภาควิชา 
และสาขาวิชา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตํอไป นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารการ
ให๎ความรู๎แกํบุคลากรในคณะฯ ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหมํที่จําเป็นต๎องทราบ  
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แนวคิดความเป็นมาและความสําคัญ เพ่ือนําไปใช๎ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหนํวยงานที่ตนสังกัด 
และสามารถมีสํวนรํวมในด๎านงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แกํบุคลากรทุกสายงาน 
และนักศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการแบบมีสํวนรํวม 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ ..2....ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสานสนับสนุน 
         ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให๎กับบุคลากรในคณะ 1 ครั้ง 
1.2 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให๎กับนักศึกษาในคณะ 1 ครั้ง 
1.3 จัดทําเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR), และ (CAR) 1 ครั้ง 
1.4 จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการ 1 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  บุคลากรในคณะได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.2  นักศึกษาในคณะได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ ...79.65 %...เป็นเงิน...120,530.......บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ ..6.15 %......เป็นเงิน...9,300.........บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ ..14.20 %....เป็นเงิน...21,500....บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพให๎กับ
บุคลากรในคณะ 

1 ครั้ง 15,350  15,350       

2 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพให๎กับ
นักศึกษาในคณะ 

1 ครั้ง 9,300    9,300     

3 จัดทําเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR), 
และ (CAR) 

2 ครั้ง 21,500      21,500   

4 จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

1 ครั้ง 105,180 1 ครั้ง 105,180       

รวมทั้งสิ้น  151,330  120,530  9,300  21,500   
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ  
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ 15,350  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 5,750  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 2  มื้อ ๆละ 115 คนๆละ 25 บาท 5,750  
 ค่าวัสดุ 6,000  
 ค่าวัสดุ 2 ครั้ง ๆละ    3,000 บาท 6,000  
2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศกึษาในคณะ 9,300  
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ 7,500  
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง   7,500 บาท 7,500  
3 จัดท าเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR), และ (CAR) 21,500  
 ค่าวัสดุ       21,500  
 คําวัสดุ 2 ครั้ง     21,500  
4 จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 105,180  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 92,980  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ  4  มื้อๆละ 50  บาท 8,000  
 -คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 300 บาท 24,000  
 -อาหารเย็น 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 350 บาท 14,000  
 -คําที่พัก 42 คนๆละ 1 คืนๆละ 750 บาท 31,500  
 -คําเชําห๎องประชุมพร๎อมอุปกรณ๑ 1 ครั้งๆ     5,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 -คําน้ํามันรถ/คําบํารุงรถ 1  ครั้ง     10,000  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ     5,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       151,330  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102501 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพใหก้บั
บคุลากรในคณะ

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600      3,600

151434102501 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพใหก้บั
บคุลากรในคณะ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        5,750      5,750

151434102501 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพใหก้บั
บคุลากรในคณะ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        6,000      6,000

151434102502 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพใหก้บั
นักศึกษาในคณะ

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        1,800      1,800

151434102502 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพใหก้บั
นักศึกษาในคณะ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        7,500      7,500

151434102503 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จัดท าเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง 
(SAR), และ (CAR)

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      21,500    21,500

151434102504 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิติั
ราชการ

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200

151434102504 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิติั
ราชการ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย      92,980    92,980

151434102504 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประกนัคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จัดสัมมนาทบทวนแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิติั
ราชการ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        5,000      5,000

   120,530        9,300      21,500           -    151,330

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
9.3 คณะมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ (CAR) 
9.4 บุคลากรในคณะมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ร๎อยละ 80 
10.2 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 80 
10.3 คณะมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ (CAR)  
10.4 บุคลากรในคณะมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติราชการ ร๎อยละ 

80 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ ถือวําดี  

10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม  
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102600 โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎ 
      เสร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 37,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ๑คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  เป็นเผยแพรํการดําเนินงานของคณะให๎บุคคล 
หนํวยงานองค๑กรทั้งภายในและภายนอกได๎ทราบความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ทั้ งด๎าน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด๎านอ่ืนๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต 
การบริหารงานสํานักงาน และการให๎บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกํอาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา  

จากเหตุผลดังกลําวคณะจึงต๎องจัดโครงการประชาสัมพันธ๑คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เพ่ือให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑และพันธกิจที่ตั้งไว๎ 

 
2. วัตถุประสงค๑   

1. เพ่ือเผยแพรํผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวตําง ๆ ของคณะทั้งด๎านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให๎บุคลากร หนํวยงาน ทั้งภายในและภายนอกได๎
รับทราบ 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ ...3...... ตัวบํงชี้ ระบบและกลไกการให๎คําปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่  5 การเบิกจํายเงินงบประมาณ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จัดทํารายงานประจําปีของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 1 ครั้ง 
2 จัดแนะแนวการศึกษา 4 ครั้ง 

  3 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้ง 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมีการประชาสัมพันธ๑ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานด๎านตําง ๆ ตามพันธกิจที่กําหนด
ไว๎ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 33.33 เป็นเงิน 12,500 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 13.33 เป็นเงิน  5,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 53.33 เป็นเงิน 20,000 บาท 
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดทํารายงานประจําปีของคณะมนุษยศาสตร๑และ

สังคมศาสตร๑ 
1 ครั้ง 20,000       1 ครั้ง 20,000 

2 จัดแนะแนวการศึกษา 4 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 5,000 2 ครั้ง 5,000     
3 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้ง 7,500 1 ครั้ง 7,500       

รวมทั้งสิ้น  37,500  12,500  5,000    20,000 

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
ลํา 
ดบั รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ 

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็น
เงิน 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนํวย

นับ 
 ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา  หนํวย 

1 จัดท ารายงานประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000  
 ค่าใช้สอย       20,000  
2 จัดแนะแนวการศึกษา 10,000  
 ค่าใช้สอย       10,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/น้ํามัน/ซํอม

บํารุง/ที่พัก/ทางดํวน 
      10,000  

3 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ ์ 7,500  
 ค่าวัสดุ       7,500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       37,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ภายใต๎กิจกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102601 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประชาสัมพนัธค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดท ารายงานประจ าปขีองคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1202 5102020100 ค่าใชส้อย     20,000     20,000

151434102602 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประชาสัมพนัธค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดแนะแนวการศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        5,000       5,000     10,000

151434102603 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประชาสัมพนัธค์ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        7,500       7,500

     12,500       5,000            -       20,000     37,500

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ดําเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน  
9.2  การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑เป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ  
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 คณะมีวัสดุอุปกรณ๑ใช๎ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ร๎อยละ 80  
10.1.2 บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการได๎ตามกําหนดการและวัตถุ ร๎อยละ 80 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ถือวําดี  
10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102700 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 152,300 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค๑และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร๑ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น   ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร๑ที่มีคุณภาพใน
สาขาวิชาเอกตําง  ๆที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา  

ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลําวมาจะเห็นได๎วําถ๎าจะให๎
เกิดขึ้นได๎ งานวิชาการของคณะจะต๎องเข๎มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ จากวัตถุประสงค๑ หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จึง
จําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อการดําเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ และภารกิจเพ่ือ
การรับนักศึกษาใหมํ และการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎หลักสูตรมีคุณภาพ สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของ สกอ. และตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ ..2...  ตัวบํงชี ้2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
         ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร 4 หลักสตูร 
1.2 สํารวจคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค๑ 4 หลักสตูร 
1.3 จ๎างอาจารย๑พิเศษ 5 สาขา 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1   จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ร๎อยละ 80  
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  21.27   เป็นเงิน  32,400  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ   78.73 เป็นเงิน  119,900 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร 5 ครั้ง 44,000   5 ครั้ง 44,000     
2 สํารวจคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค๑ 4 ครั้ง 4,500   4 ครั้ง 4,500     
3 จ๎างอาจารย๑พิเศษ 5 สาขา 103,800 2 สาขา 32,400 3 สาขา 71,400     

รวมท้ังสิ้น  152,300  32,400  119,900     
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 44,000  
 ค่าตอบแทน 28,800  
 - คํากรรมการวิพากษ๑หลักสูตร       28,800  
 ค่าวัสดุ      15,200  
 คําวัสด ุ       15,200  
2 ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4,500  
 ค่าวัสดุ 3,300  

 คําวัสด ุ 4 หลักสตูร     3,300  
 ค่าสาธารณูปโภค 1,200  
 คําสาธารณูปโภค 4 หลักสตูร     1,200  
3 จ้างอาจารย์พิเศษ  103,800  
 ค่าตอบแทน 103,800  
 -คําอาจารย๑พิเศษสาขาพัฒนาชุมชน 69 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 13,800  
 -คําอาจารย๑พิเศษสาขาภาษาอังกฤษ 90 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 18,000  
 -คําอาจารย๑พิเศษสาขานิติศาสตร๑ 270 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 54,000  
 -คําอาจารย๑พิเศษสาขาดนตร ี 45 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 9,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 152,300  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน  เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102701 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร 1202 510201010
0

ค่าตอบแทน      28,800    28,800

151434102701 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร 1202 510203010
0

ค่าวสัดุ      15,200    15,200

151434102702 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ส ารวจคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 1202 510203010
0

ค่าวสัดุ       3,300      3,300

151434102702 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ส ารวจคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 1202 510204010
0

ค่าสาธารณูปโภค       1,200      1,200

151434102703 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาคุณภาพวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จ้างอาจารยพ์เิศษ 1202 510201010
0

ค่าตอบแทน     32,400      71,400  103,800

    32,400    119,900            -             -    152,300

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 คณะมนุษยศาสตร๑ฯ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด และตอบสนองความต๎องการ
ของท๎องถิ่น 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ร๎อยละ 80  
10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ถือวําดี  

10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  
           10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434102800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎ 
      เสร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 255,030  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวสุ คณะมนษุยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร๑ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตด๎าน
สังคมศาสตร๑ ทั้งด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ รวมทั้งคําใช๎สอยตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด๎านงานจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการ
ให๎บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกํอาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา  

จากพันธกิจดังกลําว คณะจึงจําเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ทางการศึกษาและสํานักงาน ตลอดจนต๎อง
ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอกในการเดินทางไปราชการ และต๎องใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตําง 
ๆ เพ่ือการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลําว ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. วัตถุประสงค๑   

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ดําเนินงานตามพันธกิจได๎อยําง
ครบถ๎วน 

2. เพ่ือให๎การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ ...2...  ตวับํงชี ้2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน 
          ตัวบํงชี ้2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 ซื้อวัสดุสํานักงาน/การเรียนการสอน/งานบ๎านงานครัว/ซํอมบํารุง 12 ครั้ง 
2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 คณะมีวัสดุครุภัณฑ๑ใช๎ในการเรียนการสอนและงานสํานักงาน ร๎อยละ 80 
2.2  บุคลากรของคณะสามารถเดินทางไปราชการได๎ตามกําหนดการและวัตถุประสงค๑ ร๎อยละ 80  

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 16.66 เป็นเงิน 42,500  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 34.32 เป็นเงิน 87,530  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 24.51 เป็นเงิน 62,500  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 24.59  เป็นเงิน 62,500  บาท 
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ซื้อวัสดุสาํนักงาน/การเรียนการสอน/งานบ๎านงานครัว/

ซํอมบํารุง 
12 ครั้ง 205,030 3 30,000 4 75,030 4 50,000 2 50,000 

2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ครั้ง 50,000 5 ครั้ง 12,500 5 ครั้ง 12,500 5 ครั้ง 12,500 5 ครั้ง 12,500 
รวมทั้งสิ้น  255,030  42,500  87,530  62,500  62,500 

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ 

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็น
เงิน 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมา

ณ 
หนํวยนับ  ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา  หนํวย 

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน/การเรียนการสอน/งานบ้านงานครัว/ซ่อมบ ารุง 205,030  
 ค่าวัสดุ 205,030  
 -คําวัสด ุ       205,030  
2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 50,000  
 ค่าใช้สอย 50,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/น้ํามัน/ซํอม

บํารุง/ที่พัก/ทางดํวน 
      50,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       255,030  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102801 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซ้ือวสัดุส านักงาน/การเรียนการสอน/งาน
บา้นงานครัว/ซ่อมบ ารุง

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      30,000      75,030     50,000     50,000   205,030

151434102802 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บคุลากรเดินทางไปราชการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      12,500      12,500     12,500     12,500     50,000

     42,500     87,530     62,500     62,500   255,030

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ดําเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน  
9.2  การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑เป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ  
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 คณะมีวัสดุอุปกรณ๑ใช๎ในการปฏิบัติงานและการเรียการสอน ร๎อยละ 80  
10.1.2 บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการได๎ตามกําหนดการและวัตถุ ร๎อยละ 80 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ถือวําดี  
10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 238 

 
151434102900 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค๑และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีภารกิจหน๎าที่ใน
การสนับสนุนสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎าง
และพัฒนาองค๑ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี เพ่ือให๎บรรลุตามภารกิจดังกลําว คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
ได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวําเป็นกระบวนการสร๎างองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาที่สําคัญ จึงได๎จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนให๎อาจารย๑ในคณะได๎ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํ อันจะนําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและการเรียนการ
สอน ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ให๎บรรลุเปูาหมายตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการวิจัยตามแผนกลยุทธ๑ของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนให๎อาจารย๑มีการทําวิจัยมากขึ้น 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ ..4...  ตัวบํงชี ้4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑      
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ผลิตงานวิจัย 4 เลํม 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

  2.1   คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80  
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  100 เป็นเงิน 100,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ผลิตงานวิจยั 4 เลํม 100,000     4 เลํม 100,000   

รวมท้ังสิ้น  100,000      100,000   
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนวํย 

1 ผลิตงานวิจัย 100,000  
 ค่าใช้สอย 100,000  
 -คําใช๎สอย 4 เลมํ 1 เลํม ๆ ละ 25,000 บาท 100,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434102901 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนทนุวจิัย ผลิตงานวจิัย 1302 5102020100 ค่าใชส้อย    100,000
            -              -      100,000           -   

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 คณะมนุษยศาสตร๑ฯ มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นและเป็นประโยชน๑ทั้งในศาสตร๑และ
การเรียนการสอน 

9.2 คณะมนุษยศาสตร๑ฯ มีผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน  
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.2 มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน  ร๎อยละ 80  
10.2 เกณฑ๑การประเมินผลที่ถือวําดี  

10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  
           10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 191,800 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน๑   ทรรพวส ุ คณะมนษุยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค๑และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตด๎านสังคมศาสตร๑ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของ
สังคมและท๎องถิ่น   ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร๑ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่
สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา  

ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลําวมาจะเห็นได๎วําถ๎าจะให๎เกิดขึ้นได๎ งาน
วิชาการของคณะจะต๎องเข๎มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จากวัตถุประสงค๑ 
หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการพัฒนางาน
วิชาการ เพ่ือการดําเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษาใหมํ และการผลิตบัณฑิตด๎าน
สังคมศาสตร๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู๎ที่ได๎รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให๎บุคลากรสายวิชาการได๎นําความรู๎เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ 
3. เพ่ือให๎บุคลากรสายวิชาการได๎นําความรู๎เกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยไปพัฒนางานวิจัยให๎มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ ....2..... ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาอาจารย๑ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนผลงานวชิาการเพ่ือเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ” 1 ครั้ง 
1.2 อบรมเฃิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะในการทําวิจัย 1 ครั้ง 
1.3 อบรม “การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ” 1 ครั้ง 
1.4 อบรม “การเขียน มคอ.” 1 ครั้ง 
1.5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง 
1.6 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดํน 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับความรู๎เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาดูงาน ร๎อยละ 80 
2.2 บุคลากรสายวิชาการได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80  

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 12.46 เป็นเงิน   23,900  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 14.54 เป็นเงิน  27,700  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 20.86 .เป็นเงิน 40,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 52.14 เป็นเงิน 100,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเรยีนผลงานวิชาการเพื่อ

เข๎าสูตํําแหนํงทางวิชาการ” 
1 ครั้ง 100,000       1 ครั้ง 100,000 

2 อบรมเฃิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการทํา
วิจัย 

1 ครั้ง 13,100   1 คร้ัง 13,100     

3 อบรม “การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ” 1 ครั้ง 8,800   1 ครั้ง 8,800     
4 อบรม “การเขียน มคอ.” 1 ครั้ง 23,900 1 ครั้ง 23,900       
5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนบัสนุน 1 ครั้ง 40,000     1 ครั้ง 40,000   
6 เชิดชูเกียรติบคุลากรดีเดํน 1 ครั้ง 6,000   1 ครั้ง 6,000     

รวมท้ังสิ้น  191,800  23,900  27,900  40,000  100,000 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 100,000  
 ค่าตอบแทน 19,800  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 10 ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ        4,490  
 คําวัสด ุ       4,490  
 ค่าใช้สอย     75,710  
 -คําอาหารกลาง 40 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 700 บาท       28,000  
 -คําอาหารวําง 40 คนๆละ 3  มื้อๆละ 50  บาท        6,000  
 -คําที่พัก 41 คนๆละ 1 คืนๆละ 750 บาท       30,750  
 -คําเบี้ยเลี้ยพนักงานขับรถ 2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท           960  
 -คําพาหนะ/ซํอมบํารุง/น้ํามัน            10,000  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทกัษะในการวิจัย 13,100  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 3  ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 4,500  
 -คําอาหารวําง 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 -อาหารกลางวันและอาหารเย็น 30  คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ       5,000  
3 อบรม “การสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 8,800  

 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ      6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 1,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ      1  มื้อๆละ 25 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 4,200  
 -คําวัสด ุ       4,200  
4 อบรม “การเขียน มคอ.” 23,900  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ      6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 ค่าใช้สอย 15,300  
 -คําอาหารกลางวัน 102 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 10,200  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 102 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,100  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ       5,000  
5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 40,000  

 ค่าใช้สอย 39,600  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท 9,600  
 -คําจ๎างเหมารถโดยสาร 1  คัน 3       วันๆละ 2,500 บาท 7,500  
 -คําที่พัก    10 คนๆละ 3       คืนๆละ 750 บาท 22,500  
 ค่าวัสดุ 400  
 คําวัสด ุ       400  
6 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 6,000  
 ค่าวัสดุ 6,000  
 คําวัสด ุ       6,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 191,800  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103001 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการ “การเรียนผลงานวชิาการเพือ่เขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการ”

1202 5102010100 ค่าตอบแทน     19,800     19,800

151434103001 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการ “การเรียนผลงานวชิาการเพือ่เขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการ”

1202 5102020100 ค่าใชส้อย     75,710     75,710

151434103001 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการ “การเรียนผลงานวชิาการเพือ่เขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการ”

1202 5102030100 ค่าวสัดุ       4,490       4,490

151434103002 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการเพือ่พฒันาทักษะในการวจิัย 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600       3,600

151434103002 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการเพือ่พฒันาทักษะในการวจิัย 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        4,500       4,500

151434103002 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชงิปฏบิติัการเพือ่พฒันาทักษะในการวจิัย 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        5,000       5,000

151434103003 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600       3,600

151434103003 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        1,000       1,000

151434103003 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        4,200       4,200

151434103004 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การเขยีน มคอ.” 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        3,600       3,600

151434103004 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การเขยีน มคอ.” 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      15,300     15,300

151434103004 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม “การเขยีน มคอ.” 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        5,000       5,000

151434103005 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนา/ศึกษาดูงานบคุลากรสายสนับสนุน 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      39,600     39,600

151434103005 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนา/ศึกษาดูงานบคุลากรสายสนับสนุน 1202 5102030100 ค่าวสัดุ          400         400

151434103006 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนและสาย
วชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชดิชเูกยีรติบคุลากรดีเด่น 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        6,000       6,000

     23,900      61,900        6,000   100,000   191,800

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับความรู๎เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

9.2 บุคลากรสายวิชาการได๎รับความรู๎เพิ่มข้ึนและสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับความรู๎เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาดูงาน ร๎อยละ 80 
10.1.2 บุคลากรสายวิชาการได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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151434103100 โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

      2.    จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
2. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:      1,360,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      ผศ.หทัยรัตน๑   ทรรพวสุ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เป็นงานที่ต๎องสนับสนุนพันธกิจที่สําคัญ คือ ผลิต
บัณฑิตมนุษยศาสตร๑ และสังคมศาสตร๑ บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให๎การดําเนินงาน
ดังกลําวได๎บรรลุเปูาหมายข๎างต๎น จําเป็นต๎องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรที่อํานวยความสะดวกแกํนักศึกษา
และอาจารย๑อยํางเพียงพอ ในการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ได๎พิจารณาเหตุผลความจําเป็นดังกลําว จึงจําเป็นจะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ๑เพ่ือใช๎
ในการเรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค๑   

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ ...2 ตัวบํงชี้ หอ๎งสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจํายงบประมาณ 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในสํานักงานและการเรียนการสอน 8 รายการ 

2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 อาจารย๑และนักศึกษามีครุภัณฑ๑ใช๎ในการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  ร๎อยละ 80 
 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  100 เป็นเงิน 1,360,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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  จัดซื้อครุภณัฑ๑การเรียนการสอนและสาํนักงาน 8 รายการ 1,360,000 8 รายการ 1,360,000       

รวมท้ังสิ้น  1,360,000  1,360,000       
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7. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอนและส านกังาน 1,360,000  
1.1 คําครุภณัฑ๑   

1.1.1 เครื่องกํากับจังหวะดนตรไีทย 1 ชุด ๆ ละ   150,000 บาท 150,000 ดนตร ี
1.1.2 วงมโหรีเครื่องหก 1 ชุด ๆ ละ    130,000 บาท 130,000 ดนตร ี
1.1.3 -ชุดประจําชาติอาเซียนพร๎อม

เครื่องประดับ 10 ประเทศ 
ประกอบด๎วยชุดชาย 4 ชุด  
ชุดหญิง 4 ชุด 

80 ชุด ๆ ละ   2,500 บาท 200,000 นาฏศิลป ์

1.1.4 โทรทัศน๑พร๎อมระบบรับสัญญาณ
ทางไกล 

1 ชุด ๆ ละ   40,000 บาท 40,000 นิติศาสตร๑ 

1.1.5 โต๏ะวางเครื่องดนตรไีทย 1 ชุด ๆ ละ   30,000 บาท 30,000 ดนตร ี
1.1.6 วงปี่พาทย๑ดึกดําบรรพ๑ 1  ชุด ๆ ละ   450,000 บาท 450,000 ดนตร ี
1.1.7 ชุดระบํานางรําในแบบ 

ราชสํานัก 
1 ชุด ๆ ละ   240,000 บาท 240,000 นาฏศิลป ์

1.1.7 ตัวหนังใหญ ํ 1 ชุด ๆ ละ   120,000 บาท 120,000 นาฏศิลป ์
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,360,000  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333022022 เคร่ืองก ากบัจังหวะดนตรีไทย 150,000     150,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333040068 วงมโหรีเคร่ืองหก 130,000     130,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333038051 ชดุประจ าชาติอาเซียนพร้อมเคร่ืองประดับ 10 
ประเทศ ประกอบด้วยชดุชาย 4 ชดุชดุหญิง 4 ชดุ

200,000     200,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8322011061 โทรทัศน์พร้อมระบบรับสัญญาณทางไกล 40,000      40,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8320002058 โต๊ะวางเคร่ืองดนตรีไทย 30,000      30,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333040067 วงปี่พาทยดึ์กด าบรรพ์ 450,000     450,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333038054 ชดุระบ านางร าในแบบราชส านัก 240,000     240,000

151434103101 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการ
สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเรียนการสอน
และส านักงาน

1203 8333041069 ตัวหนังใหญ่ 120,000     120,000

 1,360,000            -   -                   -    1,360,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
9.2 บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร๑มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการดําเนินงานและการเรียนการสอน 
10..1.2  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑มีครุภัณฑ๑ใช๎ในการฝึกปฏิบัติ 
10.1.3 คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ๑ทุกรายการได๎ตามเวลาที่กําหนด  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูล 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่   6. ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง

พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีและปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
 แนวทางการดําเนินงาน   ข๎อ 30 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา   
 มาตรการ/งาน/โครงการ ข๎อ 93 ปรับปรุงห๎องเรียนให๎ได๎มาตรฐาน 
                                    ข๎อ 95 จัดสวัสดิการ การอํานวยความสะดวกให๎เอ้ือตํอการเป็นแหลํง

เรียนรู๎อุดมศึกษา 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องกํากับจังหวะดนตรไีทย 1 ชุด 150,000 150,000 มาตรฐานฯ 
เครื่องกํากับจังหวะดนตรไีทย 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-บัณเฑาะว๑ 2 ลูก หุํนกลองทําจากไม๎เนื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว 
-กลองจีน 2 ใบ หุํนกลองทําจากไม๎เนื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว 
-ตะโพนมอญ 1 ใบ หุํนกลองทําจากไม๎เนื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว หนังเรียดทําด๎วยหนังวัวอยํางด ี
-เปิงมางคอก 1 แผง ทําจากไม๎เนือ้แข็ง แกะสลักลายไทย ลงรักปิดทองคําเปลวแท๎ 
- ลูกเปิงมาง 7 ลูก หุํนกลองทําจากไม๎เนื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว หนังเรียดทําด๎วยหนังวัวอยํางด ี
-กลองทัด 1 คู ํหุํนกลองทําจากไมเ๎นื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว 
-กลองสองหน๎า 1 ลูก หุํนกลองทําจากไม๎เนื้อแข็ง ขึงหน๎าด๎วยหนังวัว หนังเรียดทําด๎วยหนังวัวอยํางด ี
-กลองมะริกัน 1 ลูก ใช๎วัสดุตามมาตรฐานเครื่องดนตรีสากลของญี่ปุนุหรือยุโรป 
-กระจังโหมํง 1 ชุด  เป็นกระจังโหมํง สําหรับโหมํง 3 ลูก ทําจากไม๎เนื้อแข็ง แกะสลักลายไทย อยํางประณตี ลงรักปดิ
ทองคําเปลวแท๎ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

2 วงมโหรีเครื่องหก 1 ชุด 130,000 130,000 มาตรฐานฯ 
วงมโหรีเครื่องหก 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-ซอสามสาย จํานวน 2 คัน พร๎อมขาตั้งและกลํองใสํซอ คันทวนทําด๎วยไม๎มะเกลือ ประดับมุกและประกอบงาเทียม คันชักทํา
ด๎วยไมม๎ะเกลือขึงด๎วยหางม๎าแท๎ ถํวงหน๎าซอทําด๎วยวัสดุอยํางดีประดับพลอยสังเคราะห๑หรือหินสีตํางๆ 
-กระจับปี่ จํานวน 1 ตัว พร๎อมขาตั้งและกลํองใสํกระจับปี่ ตัวกระจบัปี่ทําด๎วยไม๎ขนุนหรือไม๎สัก ฝังลายด๎วยไม๎พุดหรืองาเทยีม  
ไม๎ดดีทําด๎วยงาช๎าง  
-ขลุํยเพียงออ จํานวน 2 เลา พร๎อมกลํองใสํ ตัวขลุํยทําด๎วยไม๎มะเกลอื ประดับมุก  
-โทน-รํามะนา ประดับมุก จํานวน 1 คู ํ
-กรับพวง ประกอบงาเทียม 1 คูํ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

3 -ชุดประจําชาติอาเซียนพร๎อม
เครื่องประดับ 10 ประเทศ 
ประกอบด๎วยชุดชาย 4 ชุด  
ชุดหญิง 4 ชุด 

80 ชุด 2,500 200,000 มาตรฐานฯ 
ชุดประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ ชาย-หญิง ประกอบด๎วย 
- ชุดประจําชาติมาเลเซีย  
ชุดผู๎ชาย เรียกวํา บาจูมลายู ประกอบด๎วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวท่ีทําจากผ๎าไหม ผา๎ฝูาย หรอืโพลีเอสเตอร๑ที่มี
สํวนผสมของผ๎าฝูาย 
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา บาจูกุรุง ประกอบด๎วยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว 
เครื่องประดับ สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ เข็มขดั เครื่องประดับศรีษะ 
- ชุดประจําชาติเวียดนาม  
ชุดผู๎ชาย – ชุดผู๎หญิง เรียกวํา อ๐าวหญําย ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าไหมทีพ่อดีตัวมีลักษณะคล๎ายชุดกีเ่พ๎าของจีน กางเกงขายาว 
เครื่องประดับ สร๎อยคอมุก ตํางหมูุก สร๎อยข๎อมือมุก และหมวกเวียดนาม    
- ชุดประจําชาติพมํา 
ชุดผู๎ชายเรยีกวํา ลองย ีประกอบดว๎ยผ๎าโสรํง เสื้อเช้ิตคอปกจีนแมนดาริน เสื้อคลุมไมํมีปก ผ๎าโพกศรีษะ  
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา ยินซ ีประกอบด๎วยเสื้อผ๎าไหม หรือผ๎าลูกไมต๎ิดกระดุมหน๎า หรือเสื้อตดิกระดุมข๎าง ผ๎าโสรํง ผ๎าคลุมไหล 
เครื่องประดับ (เครื่องทอง และเครื่องมุก) สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ เข็มขัด 
- ชุดประจําชาติบรไูน  
ชุดผู๎ชาย เรียกวํา บาจูมลาย ูประกอบด๎วยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวท่ีทําจากผ๎าไหม ผ๎าฝูาย หรือโพลเีอสเตอร๑ที่มีสํวนผสม
ของผ๎าฝูาย 
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา บาจูกุรุง ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าลูกไม๎แขนยาวเป็นชุดติดกันคลุมรํางกายตั้งแตํศรีษะจรดเท๎า มผี๎าคลุมศรีษะ
และหน๎าเป็นผ๎าแบบเดียวกับชุด 
เครื่องประดับ สร๎อยคอเพชร ตํางหูเพชร กําไลข๎อมือเพชร เข็มกลดัเพชร 
- ชุดประจําชาตลิาว  
ชุดผู๎ชาย ประกอบด๎วยเสื้อช้ันนอกกระดุมเจ็ดเม็ดคล๎ายเสื้อพระราชทานของไทย โจงกระเบน 
ชุดผู๎หญิง ประกอบด๎วย เสื้อแขนยาวทรง หรือเสื้อแขนในตัวเข๎ารูป ผ๎าซิ่น สไบ 
เครื่องประดับ สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ สังวาล เข็มขัด 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     - ชุดประจําชาติอินโดนีเซีย 
ชุดผู๎ชาย เรียกวําเตลุกเบสคาพ ประกอบด๎วยเสื้อบาติก กางเกงขายาว เสื้อคลมุสั่นแบบชวา โสรํง หมวกกํามะหยีส่ีดํา 
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา เกบายํา ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าลูกไม๎แขนยางผําหนา๎ ติดกระดุม ผา๎ถุงแบบบาติก 
เครื่องประดับ สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ เข็มขดั เครื่องประดับศรีษะ 
- ชุดประจําชาติฟิลิปปินส๑  
ชุดผู๎ชาย เรียกวํา บารอง ตากาล็อก ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าใยสัปปะรด มีบํา คอตั้ง แขนยาว ท่ีปลายแขนเสื้อ ที่ข๎อมือ จะปัก
ลวดลาย กางเกงขายาว 
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา บาลินตาวัก ประกอบด๎วยเสื้อแขนสั้นจับจีบยกขึ้นเหนือไหลํคล๎ายปีกผเีสื้อ กระโปรงยาว 
เครื่องประดับ สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ ดอกไม๎ตดิผม 
- ชุดประจําชาติกัมพูชา  
ชุดผู๎ชาย เรียกวํา ซมัปอต ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าไหมหรือผ๎าฝูาย แขนยาวคอตั้งคล๎ายเสื้อพระราชทานของไทย ผ๎านุํงกัมพูชา 
ทอด๎วยมือ สายสะพายทําจากผ๎าผนืเดียวกับผา๎นุํง 
ชุดผู๎หญิง เรยีกวํา ซัมปอต ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าไหมหรือลูกไม๎ คอกว๎างแขนตุ๏กตาเขา๎รูป ผ๎านุํง สายสายทําจากผา๎ผืนเดยีวกับผ๎านุํง 
เครื่องประดับ (เครื่องทอง) สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ เข็มขัด 
- ชุดประจําชาตสิิงคโปร๑  
ชุดผู๎ชาย (มลายู)  เรียกวํา เกบายํา ประกอบด๎วยเสื้อผ๎าแพร แขนยาว คอจีน ผําหน๎า  กางเกงขายาว 
ชุดผู๎หญิง (มลายู)  เรียกวํา เกบายํา ประกอบด๎วย เสื้อแขนสามสํวน ผําหน๎า ปักฉลุเป็นลายลูกไม๎ ผ๎าถุงยาวแบบเดียวกับเสื้อ 
-ชุดประจําชาตไิทย  
ชุดผู๎ชาย เสื้อผ๎าไหมพระราชทาน แขนยาว คอตั้ง ผําหน๎า กางเกงหรือผ๎าโจงกระเบน 
ชุดผู๎หญิง เสื้อผ๎าไหมแขนกระบอก คอตั้ง ผ๎าสไบปัก ผ๎านุํงจีบหน๎านาง 
เครื่องประดับ (เครื่องทองแบบโบราณ) สร๎อยคอ ตํางหู กําไลข๎อมือ สังวาล เข็มขัด เครื่องประดับศีรษะ                                                                      
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

4 โทรทัศน๑พร๎อมระบบรับ
สัญญาณทางไกล 

1 ชุด 40,000 40,000 มาตรฐานฯ 
โทรทัศน๑พร๎อมระบบรับสัญญาณทางไกล 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-ทีวีสี LED ขนาดไมํต่ํากวํา 40 น้ิว 1 เครื่อง 
-คอมพิวเตอร๑ตั้งโต๏ะ 1 ชุด 
 

5 โต๏ะวางเครื่องดนตรไีทย 1 ชุด 30,000 30,000 มาตรฐานฯ 
โต๏ะวางเครื่องดนตรไีทย 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-โต๏ะวางระนาดเอก 1 ตัว 
-โต๏ะวางระนาดทุ๎ม 1 ตัว 
-โต๏ะวางฆ๎องวงใหญํ 2 ตัว 
-โต๏ะวางฆ๎องวงเล็ก 2 ตัว 
-โต๏ะวางตะโพน 1 ตัว 
-โต๏ะวางจะเข๎ 1 ตัว 
-โต๏ะวางกลองตะโพน 1 ตัว 
-โต๏ะวางซอสามสาย 1 ตัว 

6 
 
 
 
 
 
 
 

วงปี่พาทย๑ดึกดําบรรพ๑ 1 ชุด 450,000 450,000 มาตรฐานฯ 
วงปี่พาทย๑ดึกดําบรรพ๑ 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-ระนาดเอก รางประกอบมุกเดินเส๎นเฉพาะขอบ พร๎อมผืนระนาด จาํนวน 1 ราง  
-ระนาดทุ๎ม รางประกอบมุกเดินเสน๎เฉพาะขอบ พร๎อมผืนระนาด จํานวน 1 ราง   
-ระนาดเอกเหล็ก รางประกอบมุกเดินเส๎นเฉพาะขอบ พร๎อมลูกระนาด จํานวน 1 ราง   

- -ระนาดทุ๎มเหล็ก รางประกอบมุกเดินเส๎นเฉพาะขอบ พร๎อมลูกระนาด จํานวน 1 ราง  
- -ฆ๎องวงใหญํ ประกอบมุกฝังลายหัวโขน พร๎อมลูกฆ๎อง  จาํนวน 1 วง 
- -ฆ๎องวงเล็ก ประกอบมุกฝังลายหัวโขน พร๎อมลูกฆ๎อง  จํานวน 1 วง 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 262 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

 - -ฆ๎องดึกดําบรรพ๑ ประกอบมุกเดินเส๎นเฉพาะขอบ พร๎อมลูกฆ๎องหุํย 7 ใบ จํานวน 1ชุด 

 

 

   

-ซออ๎ู ไม๎มะเกลือ จํานวน 1 คัน 
- -ตะโพนไทย ประกอบมุกเดินเส๎นขอบ  จํานวน 1  ใบ  
- -กลองตะโพน ประกอบไม๎พุดเดินเส๎นขอบ  จํานวน  1 คูํ 
- -ขลุํยเพียงออ ไม๎ชิงชันประกอบมกุ จํานวน 1 เลา  
- -ขลุํยอู๎ ไม๎ชิงชันประกอบมุก จํานวน 1 เลา 
-  

7 ชุดระบํานางรําในแบบราชสํานัก 1 ชุด 240,000 240,000 มาตรฐานฯ 
ชุดระบํานางรําในแบบราชสํานัก 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-สไบปัก จํานวน 8 ผืน 
-สไบพรสี จํานวน 8 ผืน 
-ผ๎ายกแขก จํานวน 8 ผืน 
-เกรี้ยวกลม จํานวน 8 อัน 
-สร๎อย จํานวน 8 เส๎น 
-ตํางหู จํานวน 8 คู ํ
-สังวาล จํานวน 8 เส๎น 
-เข็มขัด จํานวน 8 เส๎น 
-ต๎นแขน จํานวน 8 อัน 
-ข๎อมือ จํานวน 8 คูํ 
-ข๎อเท๎า (ทองเหลือง) จํานวน 8 คูํ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

8 ตัวหนังใหญ ํ 1 ชุด 120,000 120,000 มาตรฐานฯ 
ตัวหนังใหญํ 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-หนังใหญํลงสีฉลลุาย 
-หนังสี (หนังกลางวัน) 
-ขนาดมาตรฐาน สูง 2 เมตร กว๎าง 1.50 เมตร 
-ตัวพระ 1 ตัว 
-ตัวนาง 1 ตัว 
-ตัวสิง 1 ตัว 
-ตัวยักษ๑ 1 ตัว 

รวม 1,360,000  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ  
151434103200 โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
   โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดทําข้ึนใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 68,000 บาท                                         
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู๎รับผิดชอบ  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการก๎าวแรกสูํ
อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือออกประชาสัมพันธ๑ให๎นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตํางๆ ทั้งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล๎เคียง เชํน จังหวัด
อํางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห๑บุรี เกิดความสนใจตํอมหาวิทยาลัย ทําให๎คณะวิทยาการ
จัดการเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางและสร๎างความนําเชื่อถือตํอชุมชนและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให๎สอบถามข๎อมู ล 
ซักถามข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตํอในระดั58700บอุดมศึกษา และเพ่ือให๎การดําเนินกิจกรรมการรับนักศึกษา
ใหมํเป็นไปตามเปูาหมาย จึงเห็นสมควรให๎มีการดําเนินการประชาสัมพันธ๑เรื่องการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาในเชิง
รุก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะทําให๎เกิดการสร๎างเครือขํายตํอโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจทําให๎
จํานวนนักศึกษาใหมํในปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึนตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎ทราบข๎อมูล และซักถามข๎อสงสัยเกี่ยวกับ
การศึกษาตํอในคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพ่ือขยายขอบเขตในการสร๎างเครือขํายระหวํางคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

3. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2558  

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
 สงป. ตัวชี้วัดที่  10  จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่  11  จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่  12  ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่  13  ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่  14  ผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด   
 สกอ. องค๑ประกอบที่  2  

ตัวชี้วัดที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   ตัวชี้วัดที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่  4  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่  5  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 40 กิจกรรม 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ยอมรับ และเกิดความนําเชื่อถือมากข้ึน 
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครือขํายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 .เป็นเงิน 68,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการประชาสมัพันธ๑คณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง 68,000         
 1.1 จัดทําพรเีซนเตชั่น ประชาสัมพันธ๑คณะวิทยาการ

จัดการ 
  1 ครั้ง 48,000       

 1.2 โครงการก๎าวแรกสูํอุดมศึกษากับคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 2 

  1 ครั้ง 20,000       

รวมท้ังสิ้น  68,000  68,000       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดท าพรีเซนเตชั่น ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 48,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 48,000  
 - คําจ๎างทําวีดีโอประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้ง 1 ครั้งๆ ละ 48,000  48,000  
2 กิจกรรมที่ 2 โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ คร้ังที่ 2 20,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 19,200  
 - คําจ๎างทําเอกสาร

ประชาสมัพันธ๑ 
470 แผํนๆ ละ 10 บาท   4,700  

 - คําจ๎างทําปูายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ปูายๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท 6,000  
 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 5 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,000 บาท 5,000  
 - คําบํารุงรถ 5 คัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ 800  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     800  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หกหมืน่แปดพันบาทถ้วน) 68,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎ใช๎สอยและคําวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103201 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการประชาสัมพนัธ ์คณะวทิยาการจัดการ  จัดท าพรีเซนเตชัน่ ประชาสัมพนัธค์ณะวทิยาการจัดการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 48,000     48,000
151434103202 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการประชาสัมพนัธ ์คณะวทิยาการจัดการ โครงการกา้วแรกสู่อดุมศึกษากบัคณะวทิยาการจัดการ คร้ังที ่2 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 19,200     19,200
151434103202 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการประชาสัมพนัธ ์คณะวทิยาการจัดการ โครงการกา้วแรกสู่อดุมศึกษากบัคณะวทิยาการจัดการ คร้ังที ่2 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 800         800

     68,000            -              -             -       68,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีจํานวนของนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีเครือขํายระหวํางโรงเรียนกับคณะวิทยาการจัดการมากข้ึน 
3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีข๎อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาตํอ 
4. คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ยอมรับ และมีความนําเชื่อถือระดับชุมชน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการไมํต่ํากวําร๎อยละ 80  
10.1.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมํต่ํากวํา 3.51  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103300 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 91,400 บาท                                         
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู๎รับผิดชอบ  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานด๎านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสํงเสริมและสนับสนุน เพ่ือให๎นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา แบํงออกได๎เป็นสองสํวน คือ การจัดบริการแกํนักศึกษา และศิษย๑เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ดําเนินการโดยฝุายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ๑ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ ได๎แกํ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวม ทั้งทักษะการ
วิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มี
เปูาหมายที่จะผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎สมบูรณ๑ทั้งด๎านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน๎าที่ที่จ ะสํงเสริม
และพัฒนาจริยธรรมแกํนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร๎างจิตสํานึกรับผิดชอบตํอสังคมสํวนรวม ให๎เห็นความสําคัญ
ของตนเองและผู๎อ่ืน มีความพร๎อมที่จะเป็นผู๎นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูํไปกับการให๎ความรู๎ทางวิชาการที่
ถูกต๎องเหมาะสม ยํอมมีสํวนชํวยเหลือสังคมในทางที่ถูกท่ีควรเป็นอยํางด ี
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ฝุายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได๎เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลําว จึงได๎จัดกิจกรรมตํอไปนี้ 

เชํน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู๎นําและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
วิทยาการจัดการ อาสาพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมอบรมธรรมะ นําธรรมสูํน๎อง เพ่ือให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ และนําไปสูํการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให๎นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค๑ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF 
 2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ๑ รํางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม 
 3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน 
 4. เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถนําหลักธรรมมาปรับใช๎ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตได๎อยําง
เหมาะสม 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่  10  จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่  11  จํานวนผู๎สําเรจ็การศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่  12  ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่  13  ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่  14  ผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด   
 สกอ. องค๑ประกอบที่  2  

ตัวชี้วัดที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   ตัวชี้วัดที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่  4  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่  5  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ 3 กิจกรรม 
2 มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข๎ารํวมทุกกิจกรรม   

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100  เป็นเงิน 4,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน 37,400 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 100  เป็นเงิน 50,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการสํงเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค๑ คณะ

วิทยาการจัดการ 
3 ครั้ง 91,400         

 1.1 โครงการวิทยาการจดัการอาสา พัฒนาท๎องถิ่น     1 ครั้ง 4,000     
 1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ภาวะผู๎นําและ

นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 
      1 ครั้ง 37,400   

 1.3 โครงการอบรมธรรมะ “นําน๎องสูํธรรม” ครั้งท่ี 2         1 ครั้ง 50,000 
รวมท้ังสิ้น  91,400    4,000  37,400  50,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 กิจกรรมที ่1 วิทยาการจัดการอาสา พัฒนาท้องถิ่น 4,000  
 ค่าใช้สอย 3,500  
 - คําเชํารถ 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คําจ๎างทําปูายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ปูายๆ ละ 800 บาท 800  
 - คําเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 1,200  
 ค่าวัสดุ 500  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     500  
2 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้น าและนันทนาการ สโมสรนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ 37,400  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 33,800  
 - คําเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท 7,200  
 - คําบํารุงรักษารถ (รถบสั) 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 4,700 บาท 4,700  
 - คําอาหาร 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 45 บาท 5,400  
 - คําที่พัก 30 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 250 บาท 15,000  
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมธรรมะ “น านอ้งสู่ธรรม” ปี 2  50,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 - คําวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 43,600  
 - คําเชํารถ 10 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 15,000  
 - คําจ๎างทําปูายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ปูายๆ ละ 600 บาท 600  
 - คําอาหาร 350 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 20 บาท 28,000  
 ค่าวัสดุ 1,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ     1,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 91,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103301 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ วทิยาการจัดการอาสา พฒันาทอ้งถิน่ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 3,500       3,500
151434103301 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ วทิยาการจัดการอาสา พฒันาทอ้งถิน่ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 500         500
151434103302 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ สัมมนาเชงิปฏบิติัการ ภาวะผู้น าและนันทนาการ

 สโมสรนักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ
1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600       3,600

151434103302 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ สัมมนาเชงิปฏบิติัการ ภาวะผู้น าและนันทนาการ
 สโมสรนักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย 33,800     33,800

151434103303 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์  อบรมธรรมะ “น าน้องสู่ธรรม” ป ี2 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 5,400       5,400
151434103303 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์  อบรมธรรมะ “น าน้องสู่ธรรม” ป ี3 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 43,600     43,600
151434103303 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์  อบรมธรรมะ “น าน้องสู่ธรรม” ป ี4 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 1,000       1,000

           -         4,000      37,400     50,000     91,400

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีประสบการณ๑ และทักษะด๎านการเป็นผู๎นํา ได๎
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรัก และความสามัคคีตํอกัน 

2. นักศึกษามีสํานึกตํอความรับผิดชอบตํอสังคม และรู๎จักเสียสละในการทํางานเพ่ือสํวนรวม 
3. นักศึกษารู๎จักการทํางานเป็นทีม มีทักษะในการบริหารความขัดแย๎ง และเอ้ืออาทรตํอกัน 
4. นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักธรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
5. นกัศึกษาสามารถนําความรู๎ หลักคิด คําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
6. นักศึกษาเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู๎นํา เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค๑ 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเข๎ารํวมโครงการไมํต่ํากวําร๎อยละ 80  
10.1.2 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเข๎ารํวมโครงการไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
10.1.3 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมํต่ํากวํา 3.51 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103400 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 51,800 บาท                                         
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู๎รับผิดชอบ  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุํงสูํการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ๑การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมในการ
ดําเนินการที่สอดคล๎องกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งภารกิจในด๎านการให๎การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมึวัตถุประสงค๑เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎สอนและผู๎บริหาร สามารถ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานตํางๆ บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ เพ่ือให๎สามารถดําเนเนงานตาม
ภารกิจดังกลําว คณะวิทยาการจัดการจึงจําเป็นที่จะต๎องจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ของงาน
ประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหนํวยงานในการกํากับดูแล ให๎สามารถดําเนินการได๎
อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนตื่อง
ตลอดทั้งปี 
 2.  เพื่อให๎งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินที่สูงขึ้น 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนนักศึกษาคงอยูํ  
  ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 14 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1. อบรมเกณฑ๑ประกันคุณภาพการศกึษา 1 ครั้ง 
2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ครั้ง 

3. ประชุมคณะกรรมการกํากับและดแูลตัวช้ีวัด 4 ครั้ง 

4. ตรวจประกันคณุภาพระดับสาขาวิชา 1 ครั้ง 

5. ตรวจประกันคณุภาพระดับคณะ 1 ครั้ง 

6. ประกวด Best Practice ระดับสาขาวิชา 1 ครั้ง 

7. สื่อสารสัมพันธ๑คณะวิทยาการจัดการ 6 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
 2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
       ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
 2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ไมํน๎อยกวํา 
5 คะแนน 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 6.76   เป็นเงิน   3,500 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 32.81 เป็นเงิน  17,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 36.58 เป็นเงิน 18,950 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  23.84 เป็นเงิน 12,350 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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. อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 1 คร้ัง 12,100   1 คร้ัง 12,100      
2. ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 4 คร้ัง 2,800 1 คร้ัง 700 1 คร้ัง 700 1 คร้ัง 700 1 คร้ัง 700 
3. ประชุมคณะกรรมการก ากับและดูแลตัวชี้วัด 4 คร้ัง 5,600 1 คร้ัง 1,400 1 คร้ัง 1,400 1 คร้ัง 1,400 1 คร้ัง 1400 
4. ตรวจประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 1 คร้ัง 5,150     1 คร้ัง 5,150   
5. ตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 1 คร้ัง 7,450       1 คร้ัง 7,450 
6. ประกวด Best Practice ระดับสาขาวิชา 1 คร้ัง 10,300     1 คร้ัง 10,300   
7. สื่อสารสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 6 คร้ัง 8,400 1 คร้ัง 1,400 2 คร้ัง 2,800 1 คร้ัง 1,400 2 คร้ัง 2,800 

รวมท้ังสิ้น 18 คร้ัง 51,800  3,500  17,000  18,950  12,350 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 12,100  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -  คําวิทยากร 1 คน 6 ชม. 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 8,500  
 -  คําอาหาร  50 คน 1 มื้อ 100 บาท 5,000  
 -  คําอาหารวําง 50 คน 2 มื้อ 35 บาท 3,500  
2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2,800  
  ค่าใช้สอย 2,800  
 -  คําอาหารวําง 20 คน 4 มื้อ 35 บาท 2,800  
3 ประชุมคณะกรรมการก ากับและดูแลตัวชี้วัด 5,600  
  ค่าใช้สอย 5,600  
 -  คําอาหารวําง 40 คน 4 มื้อ 35 บาท 5,600  
4 ตรวจประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 5,150  
  ค่าใช้สอย 5,150  
 -  คําอาหารสําหรับกรรมการ 20 คน 1 มื้อ 100 บาท 2,000  
 -  คําอาหารวํางสําหรับกรรมการ 20 คน 2 มือ 35 บาท 1,400  
 -  คําอาหารวํางสําหรับผู๎เข๎ารับการ

ตรวจประเมิน 
50 คน 1 มื้อ 35 บาท 1,750  

5 ตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 7,450  
 ค่าใช้สอย 7,450  
 -  คําอาหารวํางสําหรับกรรมการ 10 คน 2 มื้อ 35 บาท 700  
 -  คําอาหารสําหรับผ๎ูเข๎ารับการตรวจ

ประเมิน 
50 คน 1 มื้อ 100 บาท 5,000  

 -  คําอาหารวํางสําหรับผู๎เข๎ารับการ
ตรวจประเมิน 

50 คน 1 มื้อ 35 บาท 1,750  

6 ประกวด Best Practice ระดับสาขาวิชา  10,300  
 ค่าใช้สอย 7,000  
 -  คําเงินรางวัลประกวด  

Best Practice ระดับสาขาวิชา 
1 ครั้ง - - 7,000 บาท 7,000  

 ค่าวัสดุ 3,300  
 -  คําวัสดุ 1 ครั้ง - - 1,700 บาท 3,300  
7 สื่อสารสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 8,400  
 ค่าใช้สอย 8,400  
 -  คําอาหารวําง 40 คน 6 มื้อ 35 บาท 8,400  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 51,800  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103401 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

อบรมเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600       3,600

151434103401 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

อบรมเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 8,500       8,500

151434103402 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ประชมุคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

1202 5102020100 ค่าใชส้อย 700 700 700 700       2,800

151434103403 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ประชมุคณะกรรมการก ากบัและดูแลตัวชี้วดั 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1400 1400 1400 1400       5,600

151434103404 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ตรวจประกนัคุณภาพระดับสาขาวชิา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 5,150       5,150

151434103405 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ตรวจประกนัคุณภาพระดับคณะ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 7,450       7,450

151434103406 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ประกวด Best Practice ระดับสาขาวชิา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 7,000       7,000

151434103406 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ประกวด Best Practice ระดับสาขาวชิา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 3,300       3,300

151434103407 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกนัคุณภาพ 
คณะวทิยาการจัดการ

ส่ือสารสัมพนัธบ์คุลากรคณะวทิยาการจัดการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1400 2800 1400 2800       8,400

      3,500      17,000     18,950     12,350     51,800

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
 2. งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน   และ
ผลการประเมินที่สูงขึ้น 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร๎อยละ 85 
10.1.2 ระดับความสําเร็จของการเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 85 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 85 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 85 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 85 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินโครงการ  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103500 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 48,100 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให๎มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎ดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น  เพ่ือให๎มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ๎นให๎สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น นักวิชาการในวงการการศึกษา ได๎ระดมสมองใน
ประเด็น "ทิศทางพัฒนาเด็กพันธุ๑อาร๑ รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015" มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรี
ตลาดอาเซียน มีแนวโน๎มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุํมอาเซียน จะเข๎ามาศึกษาตํอและหางานทําใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส๑ ที่ได๎เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมํปรับ
คุณภาพให๎พร๎อมรองรับ จะมีปัญหาการถูกแยํงงาน ดังนั้นควรตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว  โดยมุํงเน๎นที่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎  ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด๎านความรู๎  3) ด๎านทักษะทางปัญญา  4) ด๎านทักษะ
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห๑  การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอกจากนี้ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแขํงขันกันสูง  ทําให๎คณะวิทยาการจัดการต๎องมุํงเน๎นการ
พัฒนานักศึกษาให๎มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎  รวมถึงสามารถทํางานได๎
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู๎ที่จะได๎รับการคัดเลือกเข๎าทํางานจึงต๎องเป็นผู๎ที่มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน ทั้ง
ทางด๎านวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือให๎เป็นที่ยอมรับและเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
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งานหลักท่ีสําคัญของคณะวิทยาการจัดการ  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎  และ
มีคุณภาพด๎านวิชาการดังเปูาประสงค๑   

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอยํางเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงา นในสถาน
ประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ ซึ่งจะทําให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และสร๎างเสริมประสบการณ๑ในสาขาวิชาชีพจากการ
ที่ได๎มีโอกาสเข๎าไปปฏิบัติงานจริง และทําให๎นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต๎องการ สามารถมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให๎ประโยชน๑ สําหรับสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําให๎พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะสร๎างสรรค๑งานหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่มี
ความสําคัญมากกวําและเป็นการสร๎างความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชํวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้
สถาบันการศึกษายังได๎รับประโยชน๑กลําวคือ การได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให๎เป็นผู๎ที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณคําตํอการพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติสืบตํอไป 

คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณคําการจัดสหกิจศึกษา เพ่ือให๎สัมฤทธิผลตามเปูาหมาย และเอ้ือประโยชน๑
สูงสุดตํอ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
2.2 เพ่ือให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
2.3 เพ่ือให๎นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการเข๎าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
      

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ 469 คน 
 
2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
3. การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ของกลุํมเปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  41.22 เป็นเงิน 19,830 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  50.79 เป็นเงิน 24,430 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ   7.98 เป็นเงิน  3,840  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 9 คร้ัง 48,100         

 1. อบรมความรูเ๎กี่ยวกับสหกจิศึกษา (ปี1) 1 ครั้ง 8,180 1 ครั้ง 8,180       
 2. อบรมคอมพิวเตอร๑ (ป3ี) 2 ครั้ง 8,040   2 ครั้ง 8,040     
 3. อบรมบุคลิกภาพสูํการทํางาน (ปี2) 1 ครั้ง 5,410 1 ครั้ง 5,410       
 4. อบรมภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในการทํางาน (ป4ี) 1 ครั้ง 3,910   1 ครั้ง 3,910     
  5. อบรมวัฒนธรรมองค๑กร (ปี3) 1 ครั้ง 6,240   1 ครั้ง 6,240     
 6. อบรมการบรหิารคณุภาพ (ISO) (ป3ี) 1 ครั้ง 6,240 1 ครั้ง 6,240       
 7. อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ปี3) 1 ครั้ง 6,240   1 ครั้ง 6,240     
 8. อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ (ปี4) 1 ครั้ง 3,840     1 ครั้ง 3,840   

รวมท้ังสิ้น  48,100  19,830  24,430  3,840   

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศกึษา (ป1ี) 8.180  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 5,580  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 186 เลํมๆละ 30 บาท 5,580  
 ค่าวัสดุ 800  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 800 บาท 800  
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมคอมพิวเตอร์ (ป3ี) 8,040  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน  3,600  
 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ 600  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 600 บาท 600  
 ค่าใช้สอย 3,840  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 128 เลํมๆละ 30 บาท 3,840  
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมบุคลิกภาพสูก่ารท างาน (ปี2) 5,410  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 3,210  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 107 เลํมๆละ 30 บาท 3,210  
 ค่าวัสดุ 400  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 400 บาท 400  
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน (ปี4) 3,910  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย 1,440  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 48 เลํมๆละ 30 บาท 1,440  
 ค่าวัสดุ 670  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 670 บาท 670  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมวัฒนธรรมองค์กร (ปี3) 6,240  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 3,840  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 128 เลํมๆละ 30 บาท 3,840  
 ค่าวัสดุ 600  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 600 บาท 600  
6 กิจกรรมที่ 6 อบรมการบริหารคุณภาพ (ปี3) 6,240  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 3,840  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 128 เลํมๆละ 30 บาท 3,840  
 ค่าวัสดุ 600  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 600 บาท 600  
7 กิจกรรมที่ 7 อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ป3ี) 6,240  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 3,840  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 128 เลํมๆละ 30 บาท 3,840  
 ค่าวัสดุ 600  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 600 บาท 600  
8 กิจกรรมที่ 8 อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและน าเสนอ (ป4ี) 3,840  
 งบด าเนินงาน   

 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 1,440  
 -คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้ง 48 เลํมๆละ 30 บาท 1,440  
 ค่าวัสดุ       600  
 -คําวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 600 บาท 600  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103501 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมความรู้เกีย่วกบัสหกจิศึกษา (ป1ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800 1,800      
151434103501 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมความรู้เกีย่วกบัสหกจิศึกษา (ป1ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 5,580 5,580      
151434103501 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมความรู้เกีย่วกบัสหกจิศึกษา (ป1ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 800 800        
151434103502 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมคอมพวิเตอร์ (ป3ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600       3,600
151434103502 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมคอมพวิเตอร์ (ป3ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 3,840       3,840
151434103502 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมคอมพวิเตอร์ (ป3ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 600         600
151434103503 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมบคุลิกภาพสู่การท างาน (ป2ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103503 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมบคุลิกภาพสู่การท างาน (ป2ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 3,210       3,210
151434103503 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมบคุลิกภาพสู่การท างาน (ป2ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 400         400
151434103504 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในการท างาน (ป4ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103504 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในการท างาน (ป4ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1,440       1,440
151434103504 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา อบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในการท างาน (ป4ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 670         670
151434103505 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมวฒันธรรมองค์กร (ป3ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103505 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมวฒันธรรมองค์กร (ป3ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 3,840       3,840
151434103505 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมวฒันธรรมองค์กร (ป3ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 600         600
151434103506 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมการบริหารคุณภาพ (ป3ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103506 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมการบริหารคุณภาพ (ป3ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 3,840       3,840
151434103506 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมการบริหารคุณภาพ (ป3ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ          600         600
151434103507 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมอาชวีอนามัยและความปลอดภยัและ5ส (ป3ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน       1,800       1,800
151434103507 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมอาชวีอนามัยและความปลอดภยัและ5ส (ป3ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       3,840       3,840
151434103507 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมอาชวีอนามัยและความปลอดภยัและ5ส (ป3ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 600            -             -           600
151434103508 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมเทคนิคการเขยีนรายงานและน าเสนอ (ป4ี) 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103508 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมเทคนิคการเขยีนรายงานและน าเสนอ (ป4ี) 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 1,440       1,440
151434103508 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา  อบรมเทคนิคการเขยีนรายงานและน าเสนอ (ป4ี) 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 600         600

19,830 24,430 3,840 0 48,100รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษามีความพร๎อมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
9.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
9.3  นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
     10.1.1 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 

10.1.2 นักศึกษาสหกิจศึกษานําความรู๎ไปใช๎กับการทํางาน 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103600 โครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 คนที่จะเป็นกําลังสําคัญในฐานะปัจจัยนําของการพัฒนาจะต๎องมี “คุณภาพ” การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
และคุณภาพ ถือแบบเป็นสํวนหนึ่งของความเป็นเลิศที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหํงมุํงมั่น จึงได๎แสวงหาและพัฒนาวิธีการ
ที่จะชํวยให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว โดยการจัดให๎มีประสบการณ๑วิชาชีพเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา เริ่มต๎นจาก
วิชาชีพหลายสาขาที่เน๎นการเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practicing Profession) ได๎กําหนดให๎ผู๎ที่ศึกษาในสาขาดังกลําว
ต๎องมีการ “ฝึกหัด” ปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษากํอนสําเร็จการศึกษา 
อาทิ สาขาแพทย๑ศาสตร๑ กําหนดให๎มีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในรูปแบบแพทย๑ฝึกหัด  (Internship) สาขา
ศึกษาศาสตร๑ จะต๎องผํานการฝึกสอนในสถานศึกษา (Practice Teaching) หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นต๎น 
หรือมิฉะนั้นก็กําหนดให๎มีการดูงานและฝึกงานระยะสั้นเพ่ิมเติมในสถานประกอบการ เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา 
ตํอมาได๎ขยายไปสูํการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตําง ๆ กว๎างขวางขึ้น โดยมีการพัฒนาวิธีการจัดเป็นแบบ “สหกิจ
ศึกษา” (Cooperative Education) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่นิยมทํากันทั่ว
โลก 
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สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการอยํางเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ ซึ่งจะทําให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และสร๎างเสริมประสบการณ๑ในสาขาวิชาชีพจากการ
ที่ได๎มีโอกาสเข๎าไปปฏิบัติงานจริง และทําให๎นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต๎องการ สามารถมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให๎ประโยชน๑ สําหรับสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําให๎พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะสร๎างสรรค๑งานหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่มี
ความสําคัญมากกวําและเป็นการสร๎างความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชํวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้
สถาบันการศึกษายังได๎รับประโยชน๑กลําวคือ การได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให๎เป็นผู๎ที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณคําตํอการพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติสืบตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแกํนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคํา
เหนือกวําการฝึกงาน 

2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให๎สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2.3 เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได๎มาตรฐานและตรงกับความต๎องการของ

ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 
2.4 เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผํานนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

คณาจารย๑นิเทศอันจะนําไปสูํความรํวมมือที่กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
      

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 นักศึกษาเข๎ารํวมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1 ครั้ง 
2 คณาจารย๑นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 10 ครั้ง 
3 นักศึกษาเข๎ารํวมสัมมนาหลังสหกิจศึกษา 1 ครั้ง 
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2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. จํานวนนักศึกษาเข๎ารํวมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ร๎อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาหลังออกสหกิจศึกษา ร๎อยละ 80 
3. การนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการออกสหกิจศึกษา ร๎อยละ 80 
 

3 เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  24.0  เป็นเงิน 9,600  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 61.5  เป็นเงิน 24,600 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 14.5  เป็นเงิน 5,800 บาท 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 295 

 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 12 คร้ัง 40,000         

 1.1 การปฐมนเิทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 1 ครั้ง 9,600 1 ครั้ง 9,600       
 1.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 10 ครั้ง 24,600   10 ครั้ง 24,600     
 1.3 การสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา 1 ครั้ง 5,800     1 ครั้ง 5,800   

รวมท้ังสิ้น  40,000  9,600   24,600    5,800     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 9,600  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 1,800  
 - คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 4,800  
 - คําเอกสารการปฐมนิเทศ 1 ครั้งๆละ 48 คนๆละ 100 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 3,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง - - 3,000 บาท 3,000  
2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 24,600  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 24,600  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 10 ครั้งๆละ 4 คนๆละ 240 บาท 9,600  
 - คําบํารุงรักษารถ 10 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 5,000  
 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 10 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 10,000  
3 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาหลังออกสหกจิศึกษา 5,800  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 4,800  
 - คําอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 20 คนๆละ 100 บาท 2,000  
 - คําอาหารวําง 2 มื้อๆละ 20 คนๆละ 70 บาท 2,800  
 ค่าวัสดุ 1,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง - - 1,000 บาท 1,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103601 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 1,800       1,800
151434103601 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 4,800       4,800
151434103601 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 3,000       3,000
151434103602 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การนิเทศงานสหกจิศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 24,600     24,600
151434103603 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การสัมมนาหลังออกสหกจิศึกษา 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 4,800       4,800
151434103603 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ การสัมมนาหลังออกสหกจิศึกษา 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 1,000       1,000

       9,600     24,600        5,800           -       40,000

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 นักศึกษาได๎เพ่ิมเติมประสบการณ๑ทางด๎านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มีคุณคํา
เหนือกวําการฝึกงาน 

9.2 สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
9.3 เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได๎มาตรฐานและตรงกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 
9.4 สร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผํานนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

คณาจารย๑นิเทศอันจะนําไปสูํความรํวมมือที่กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
     10.1.1 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 

10.1.2 ผลสะท๎อนกลับของนักศึกษาสหกิจศึกษาหลังไปสหกิจศึกษา 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103700 โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมภาษาอังกฤษ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 32,000 บาท                                         
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู๎รับผิดชอบ  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ  มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษให๎กับ
บุคลากร  เนื่องจากปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมีสําหรับการสื่ อสารที่จะชํวยให๎
บุคลากรในองค๑กรตํางๆ ของภาครัฐให๎สามารถติดตํอสื่อสาร แสวงหาความรู๎ สร๎างความรํวมมือ เจรจาตํอรอง และ
สร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับชาวตํางชาติได๎ ซึ่งจะมีผลให๎องค๑สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานให๎มี
ความพร๎อมตํอการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ได๎    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการ
ศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในแถบ
ทวีปเอเชีย การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น
ในต่างประเทศ  พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอ่ืนๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตํอสื่อสารในชีวิตประจําวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
    และประสิทธิผล 
2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษในทักษะด๎านตํางๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อําน เขียน โครงสร๎าง
หลักไวยกรณ๑  
    รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต๎องและชัดเจน 
3.  เพ่ือกระตุ๎นให๎บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด๎านภาษา 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนนักศึกษาคงอยูํ  
  ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 14 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน 32,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ 1 32,000 1 32,000       

รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 32,000  32,000       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ 32,000  
 ค่าตอบแทน 30,000  
 -  คําวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ   

   ให๎บุคลากร 
2 คนๆละ 25 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 30,000  

 ค่าวัสดุ 2,000  
 -  คําวัสด ุ 1 ครั้ง - - 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103701 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาบคุลากรอบรมภาษาองักฤษ พฒันาศักยภาพการสอนภาษาองักฤษ 1202 5102030100 ค่าตอบแทน 30,000     30,000
151434103701 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการพฒันาบคุลากรอบรมภาษาองักฤษ พฒันาศักยภาพการสอนภาษาองักฤษ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ 2,000       2,000

     32,000            -              -             -       32,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  บุคลากรมีความรู๎และทักษะในการใช๎ภาษาอังกฤษ 
  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนจากเดิมร๎อยละ 50 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบทดสอบความรู๎กํอนและหลังอบรม  
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5  ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  9 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพร๎อมเข๎าสูํอาเซี่ยนและสากล 
 แนวทางการดําเนินงาน เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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151434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 280,000 บาท                                         
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผู้รับผิดชอบ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 งานจัดการเรียนการสอนและบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุํงสูํการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ๑การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมใน              
การดําเนินการที่สอดคล๎องกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งภารกิจในด๎านการให๎การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทาง    
การศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎สอนและผู๎บริหาร 
สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานตําง ๆ บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได๎วางใว๎ในแผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

เพ่ือให๎การดําเนินงานตามภารกิจดังกลําว สามารถดําเนินการได๎ คณะวิทยาการจัดการ จึงจําเป็นที่จะต๎อง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตํางๆ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นหนํวยงานใน
การกํากับดูแล และให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภาระหน๎าที่ในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ตํางๆ ของคณะ ทั้งในด๎านวัสดุการเรียนการสอน วัสดุสํานักงาน วัสดุงานอาคารสถานที่การจ๎างเหมาซํอมแซมอุปกรณ๑
สํานักงานเพ่ืออํานวยความสะดวกตํางๆ  ในการจัดการศึกษาและการบริหารงานของคณะ ให๎สามารถดําเนินการได๎
อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ได๎อยํางมีประสิทธิอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
 2. เพ่ือให๎งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ.และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินที่สูงขั้น 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่  10  จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่  11  จํานวนผู๎สําเรจ็การศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่  12  ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่  13  ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่  14  ผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด   
 สกอ. องค๑ประกอบที่  2  

ตัวชี้วัดที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   ตัวชี้วัดที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่  4  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่  5  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนอาจารย๑คณะวิทยาการจัดการ  51 คน 
1.2 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 205 คน 
1.3  มีนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการ 100 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบ ร๎อยละ 80 
2.2  ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 87 
2.3  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการจัดการสอน ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.4  ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ัดให๎กับบุคลากร ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.5  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.6  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามเกณฑ๑มาตรฐาน TQF (ตัวชี้วัด มคอ.7) 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  40.08   เป็นเงิน  112,250  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  24.19   เป็นเงิน  67,750   บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  10.71  เป็นเงิน  30,000   บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ      25    เป็นเงิน  70,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ๑มาตรฐาน TQF 1 ครั้ง  51,100       
2 พัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการและวิจัยให๎กับบุคลากรสาย

วิชาการ 
3 ครั้ง  71,440  28,560 

 
    

3 งานวิทยการจัดการครั้งท่ี  5        30,000  70,000 
4 พัฒนาหลักสตูรใหมํ สาขาการเงินการธนาคาร 2 ครั้ง  7,175  12,825     
5 เสรมิสร๎างศักยภาพการทํางานด๎วยธรรมะ 2 ครั้ง  4,700  4,200     

รวมท้ังสิ้น    134,415  45,585  30,000  70,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  51,100  
 ค่าตอบแทน 19,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร 8 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอย 14,385  
 - คําอาหารวําง 51 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1,785  
 - คําอาหารกลางวัน 51 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 5,100  
 - คําจ๎างเหมาเก็บข๎อมูล 300 ชุด  300 ชุด ๆ ละ 10 บาท 3,000  
 - คําจ๎างเหมาวิเคราะห๑ข๎อมูล 300 ชุด  300 ชุด ๆ ละ 10 บาท 3,000  
 - คําจัดทํารายงานผล 5 เลํม  5 เลํม ๆ ละ 300 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ 8,530  
 - คําถํายเอกสาร 21,325 แผํน  แผํนๆละ 0.40 บาท 8,530  

1.1 กิจกรรมที่ 1.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรประจ าปี 2557 (มคอ.7) 8,985  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 1,785  
 - คําอาหารวําง 51 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1,785  
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการและวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ 100,000  
 ค่าตอบแทน 43,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร 8 คน ๆ ละ 9 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 43,200  
 ค่าใช้สอย 33,915  
 - คําอาหารวําง 51 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 5,355  
 - คําจ๎างทําปูายไวนลิ 51 ปูาย   ปูาย ๆ ละ 200 บาท 10,200  
 - คําจ๎างพิมพ๑ 1,530 หน๎า 1,530 หน๎า ๆ ละ 12 บาท 18,360  
 ค่าวัสดุ 22,885  
 - คําถํายเอกสาร 57,213 หน๎า  หน๎า ๆ ละ 0.40 บาท 22,885  

3 กิจกรรมที่ 3 วิทยาการจัดการคร้ังท่ี 5 100,000  
 กิจกรรมที่ 3.1 งานเปิดบ้านวิชาการ Open House 30,000  
 งบด าเนินงาน         
 ค่าใช้สอย 22,000  
 - คําทําปูายโครงการ 2 ปูาย 2 ปูาย ๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
 - คําจ๎างทําปูายโรอัพ 8 ปูาย 8 ปูาย ๆ ละ 2,500 บาท 20,000  
 ค่าวัสดุ 8,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําวัสด ุ 8 สาขา 8 สาขา ๆ ละ 1,000 บาท 8,000  

 กิจกรรมที่ 3.2 การประชุมวิชาการ 70,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 32,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3,600  
 - คําตอบผู๎ทรงคณุวุฒิ 8 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย 27,500  
 - คําอาหารวําง 100 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 3,500  
 - คําอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 10,000  
 - คําจัดทําเอกสาร 1 ครั้ง 100 เลํม ๆ ละ 100 บาท 10,000  
 - คําจ๎างทําปูายไวนลิ 3 ปูาย 3 ปูาย ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 - คําจ๎างจัดดอกไม ๎ 1 ครั้ง 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 10,100  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง   4,800 บาท 10,100  

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการเงินการธนาคาร 20,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าตอบแทน 10,800  
 - คําตอบแทนผู๎ทรงคณุวุฒิ 3 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  
 ค่าวสัด ุ 3,175  
 - คําถํายเอกสาร 7,938 แผํน  แผํน ๆ ละ 0.40 บาท 3,175  
 ค่าใช้สอย 6,025  
 - คําอาหารวําง 15 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 525  
 - คําอาหารกลางวัน 15 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 1,500  
 - คําจ๎างเหมาเก็บข๎อมูล 1 ครั้ง  400 ชุด ๆ ละ 10 บาท 4,000  

5 กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการท างานด้วยธรรมะ 8,900  
 ค่าตอบแทน 2,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย 5,500  
 - คําทําปูายไวนลิ 1 ปูาย 1 ปูาย ๆ ละ 500 บาท 500  
 - คําน้ํามันรถยนต๑ 2 ครั้ง 1 คัน ๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
 - คําบํารุงรถยนต๑ 2 ครั้ง 1 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 1,000  
 - คําเครื่องไทยธรรม 2 ชุด 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท 1,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 280,000  

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151434103801 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 1202 5102010100 ค่าตอบแทน       19,200    19,200

151434103801 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 1202 5102020100 ค่าใชส้อย       14,385    14,385

151434103801 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,530      8,530

151434103802 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ประจ าป ี2557 (มคอ.7)

1202 5102010100 ค่าตอบแทน        7,200      7,200

151434103802 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ประจ าป ี2557 (มคอ.7)

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        1,785      1,785

151434103803 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาศักยภาพผลงานวชิาการและวจิัยใหก้บับคุลากร
สายวชิาการ

1202 5102010100 ค่าตอบแทน       43,200    43,200

151434103803 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาศักยภาพผลงานวชิาการและวจิัยใหก้บับคุลากร
สายวชิาการ

1202 5102020100 ค่าใชส้อย        5,355      28,560    33,915

151434103803 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาศักยภาพผลงานวชิาการและวจิัยใหก้บับคุลากร
สายวชิาการ

1202 5102030100 ค่าวสัดุ       22,885    22,885

151434103804 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 งานเปดิบา้นวชิาการ Open House 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      22,000    22,000

151434103804 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 งานเปดิบา้นวชิาการ Open House 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        8,000      8,000

151434103805 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

การประชมุวชิาการ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      32,400    32,400

151434103805 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

การประชมุวชิาการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย      27,500    27,500

151434103805 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

การประชมุวชิาการ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      10,100    10,100

พ.ศ. 2558
รวม

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151434103806 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาหลักสูตรใหม่ สาขาการเงินการธนาคาร 1202 5102010100 ค่าตอบแทน      10,800    10,800

151434103806 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาหลักสูตรใหม่ สาขาการเงินการธนาคาร 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        4,000        2,025      6,025

151434103806 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 พฒันาหลักสูตรใหม่ สาขาการเงินการธนาคาร 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        3,175      3,175

151434103808 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 เสริมสร้างศักยภาพการท างานด้วยธรรมะ 1202 5102010100 ค่าตอบแทน        1,200        1,200      2,400

151434103808 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 เสริมสร้างศักยภาพการท างานด้วยธรรมะ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย        3,000        2,500      5,500

151434103808 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 เสริมสร้างศักยภาพการท างานด้วยธรรมะ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ           500           500      1,000

    134,415      45,585      30,000      70,000  280,000

พ.ศ. 2558
รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง
ตลอดทั้งปี โดยมีนักศึกษา จํานวน 205 คน สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2. งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรในคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินที่สูงขึ้น 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการไมํต่ํากวําร๎อยละ 80  
10.1.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมํต่ํากวํา 3.51  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434103900 โครงการสนับสนุนงานศูนย์สหกิจศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 24,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดหลักที่ทําให๎เกิดรูปแบบของการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบด๎วยสองแนวคิดใหญํ คือ  1) การ

ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร๎อมด๎านการประกอบอาชีพ (Career Development) และการเข๎าสูํ
ระบบการทํางานของบัณฑิต (Employability) กํอนสําเร็จการศึกษา และ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน การจัดให๎นักศึกษามีประสบการณ๑ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการ
เรียนรู๎จากประสบการณ๑ทํางานตามหลัก “เรียนจากการทํา” (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ๑ (Experiential Education) โปรแกรมทํางาน
และศึกษา (Work-Study Program) การศึกษาที่ยึดการทํางานเป็นฐาน (Work-based Education) โปรแกรม
การศึกษาสลับกับการทํางาน (Sandwich Program) และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Internship) โดยชื่อที่ใช๎แพรํหลาย
ที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) และบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู๎ (Work 
Integrated Learning) 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตําง ๆ ทั่วโลกใช๎สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากว๎างขวาง
ขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชา โดยมีเปูาประสงค๑ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผํานประสบการณ๑ทํางานในสถาน
ประกอบการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน ถือเป็นสํวนสําคัญของการเตรียมบัณฑิตให๎พร๎อมที่จะเลือกอาชีพและเข๎าสูํระบบการทํางานทันทีที่จบ
การศึกษา ทําให๎บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู๎จักตน รู๎จักคน และรู๎จักงาน” 
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สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการอยํางเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ ซึ่งจะทําให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และสร๎างเสริมประสบการณ๑ในสาขาวิชาชีพจากการ
ที่ได๎มีโอกาสเข๎าไปปฏิบัติงานจริง และทําให๎นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต๎องการ สามารถมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให๎ประโยชน๑ สําหรับสถ าน
ประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําให๎พนักงานประจํามีเวลามากขึ้นที่จะสร๎างสรรค๑งานหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่มี
ความสําคัญมากกวําและเป็นการสร๎างความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชํวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้
สถาบันการศึกษายังได๎รับประโยชน๑กลําวคือ การได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให๎เป็นผู๎ที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณคําตํอการพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติสืบตํอไป 
        คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณคําการจัดสหกิจศึกษา เพื่อให๎สัมฤทธิผลตามเปูาหมาย และเอ้ือประโยชน๑สูงสุด
ตํอ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูํสหกิจศึกษา 
2.2 เพ่ือให๎หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2  ตัวบํงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
      

4. เครือข่ายความร่วมมือ  
 ไมํมีเครือขําย 

 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จํานวนอาจารย๑ที่เข๎าอบรมหลักสูตรคณาจารย๑นิเทศ 1 คน 
2 จํานวนครั้งที่ของตกลงทําความรํวมมือกับสถานประกอบการ 5 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. จํานวนอาจารย๑ที่เข๎าอบรมหลักสูตรคณาจารย๑นิเทศ ร๎อยละ 100 
2. จํานวนสถานประกอบการที่ตกลงทําความรํวมมือ ร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 65  เป็นเงิน 15,600 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 35  เป็นเงิน   8,400 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการสนับสนุนงานสหกจิศึกษา 6 คร้ัง 24,000         

 1.1 การอบรมหลักสูตรคณาจารย๑นิเทศ 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000       
 1.2 การทําความรํวมมือกับสถานประกอบการ 5 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง 5,600     3 ครั้ง 8,400 

รวมท้ังสิ้น  24,000  15,600       8,400   

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 การอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ 10,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 10,000  
 -คําลงทะเบียนอบรม 1 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 10,000 บาท 10,000  
2 กิจกรรมที่ 2 การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 14,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 14,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 5 ครั้งๆละ 6 คนๆละ 240 บาท 7,200  
 -คําบํารุงรักษารถ 5 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 2,500  
 -คําน้ํามันเชื้อเพลิง 5 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 860 บาท 4,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434103901 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสนับสนุนงานศูนยส์หกจิศึกษา การอบรมหลักสูตรคณาจารยน์ิเทศ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 10,000  10,000
151434103902 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการสนับสนุนงานศูนยส์หกจิศึกษา การท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 1202 5102020100 ค่าใชส้อย 5,600 8,400  14,000

     15,600            -              -        8,400  24,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 คณาจารย๑ได๎รับการอบรมในหลักสูตรคณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา 
9.2 ได๎ทําความรํวมมือกับสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
9.3 เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูํสหกิจศึกษา 
9.4 เพ่ือให๎หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
     10.1.1 มีคณาจารย๑เข๎าอบรมหลักสูตรคณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา 

10.1.2 มีความรํวมมือกับสถานประกอบการ 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434104000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 23,151 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ เป็นหนํวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มีหน๎าที่ คือทําการสอน วิจัย 
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม ปรับปรุงถํายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่
บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต๎องมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
ทั้งในหน๎าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต๎องสนับสนุนในหน๎าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกัน เพ่ือให๎สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจได๎อยํางลุลํวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด        จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชา ให๎มีความรู๎อยํางเชี่ยวชาญในศาสตร๑ของแตํละบุคคล  

เหตุผลนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ จึงต๎องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา 
จํานวน 6 คน       ได๎พัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจะสํงผลให๎บุคลากรในสาขาวิชาได๎พัฒนาความรู๎ใหมํ 
ๆ และนําไปสูํการบูรณาการให๎เกิดประโยชน๑การปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ ได๎รับการพัฒนาตามศาสตร๑วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และ
ตามสายการปฏิบัติงาน   
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี  

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต  ตัวบํงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 8 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
   

4. เครือข่ายความร่วมมือ  
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 อาจารย๑ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  

อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง     
6 คน 

 
2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรได๎รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 34.55 เป็นเงิน   8,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 65.45 เป็นเงิน 15,151  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ  

ฝึกอบรม  สมัมนาตามศาสตร๑วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   
2 ครั้ง 23,151    8,000  15,151   

รวมท้ังสิ้น  23,151    8,000  15,151   

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 23,151  

 ค่าใช้สอย 23,151  
 คําลงทะเบียน 6 คน 1 ครั้ง 1,000 บาท 6,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง 6 คน 5 ครั้ง 240 บาท 7,200  
 คําที่พัก 6 คน 1 ครั้ง 550 บาท 3,300  
 คําพาหนะ  6 ครั้ง   500 บาท 3,000  

 คําน้ํามัน 6 ครั้ง     3,651  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,151  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434104001 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  โครงการพฒันาบคุลากร
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ

พฒันาบคุลากรสายวชิาการ  ในการเดินทางไป
ราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน

1202 5102020100 ค่าใชส้อย 8000 15151     23,151

           -         8,000     15,151           -       23,151

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ จํานวน 6 คน  ได๎รับการพัฒนาตามศาสตร๑วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอยํางน๎อยคนละหนึ่งครั้ง  มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรมตามศาสตร๑วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ

ปฏิบัติงานอยํางน๎อยคนละหนึ่งครั้ง 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน, 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434104100 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 108,749 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ  รวมทั้งการบริหารจัดการคณะ
วิทยาการจัดการให๎บรรลุวัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ  อุปกรณ๑ตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการ  และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ทั้งด๎านงานจัดการเ รียนการสอน  
งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการของคณะ
วิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากภารกิจดังกลําว  คณะฯ จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อ
วัสดุสํานักงานตําง ๆ และซํอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ๑ทางการศึกษาและครุภัณฑ๑สํานักงานที่เป็นบริการสํวนกลางของ
คณะ  รวมทั้งครุภัณฑ๑ของสํานักงานสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา  รวมทั้งคําใช๎จํายด๎านการบริหารจัดการตําง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ  
โดยแบํงโครงสร๎างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา  จํานวน 8 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรม นุษย๑  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการทํองเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส๑  โดยมีสํานักงานคณบดีเป็นศูนย๑กลาง
ในการอํานวยความสะดวกแกํสาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกลําว  อีกทั้งยังมีหน๎าที่ในการให๎บริการแกํบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ  ให๎บริการแกํนักศึกษาและผู๎ที่มาติดตํอราชการกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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ซึ่งในการดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกลําว  สํานักงานคณบดีมีความจําเป็นจะต๎องให๎บริการด๎าน
ติดตํอสื่อสารกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการใช๎โทรศัพท๑  โทรสารตําง ๆ จึงต๎องมี
คําใช๎จํายเกี่ยวกับโทรศัพท๑  โทรสาร  เพ่ือให๎สามารถให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ทําให๎สํานักงานคณบดีมี
ศักยภาพในการให๎บริการได๎อยํางเต็มที่และอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎านการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ 
     2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรในการรับข๎อมูลขําวสาร 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 13 : จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
   สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
    ตัวบํงชี้ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร     
    ตัวบํงชี้ 2.6  ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวบํงชี้ 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  สมศ.  ตัวบํงชี้  1  :  บัณฑิตปริญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                ตัวบํงชี้  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา 10 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. คณะสามารถให๎การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได๎รับ
ความสะดวกและคลํองตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให๎บริการด๎านการติดตํอสื่อสารทั้งนักศึกษา 
หนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี ร๎อยละ 85 
2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยํางตํอเนื่อง และสามารถบริหารงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
3. นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ๑ตรงจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ร๎อยละ 80 
4. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 37.87 เป็นเงิน 41,187   บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 22.67 เป็นเงิน 24,662   บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 38.52 เป็นเงิน 41,900  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  0.91  เป็นเงิน 1,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการ
สอนของสาขาวิชา 

 108,749  41,187  24,662  41,900  1,000 

 1.1 จัดซื้อวัสดุสํานักงานคณบดี 1 ครั้ง 16,187 1 16,187       
 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 2 ครั้ง 20,940 1 10,000   1 10,940   
 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส๑ 
1 ครั้ง 15,917 

    1 15,917   

 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 1 ครั้ง 9,459   1 9,459     
 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการทํองเที่ยว 1 ครั้ง 6,098   1 6,098     
 1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย๑ 
1 ครั้ง 13,837 

1 7,000   1 6,837  
 

 1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 1 ครั้ง 10,206 1 5,000   1 5,206   
 1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ 1 ครั้ง 6,105 1  1 6,105     
2 คําสาธารณูปโภค 4 ครั้ง 10,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 1,000 

รวมทั้งสิ้น  108,749  41,187  24,662  41,900  1,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 งานการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและการบริการ 108,749  
 คําวัสดุ 98,749  
 1.1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

คณบดี 
      

16,187 
 

 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
จัดการ 

      
20,940 

 

 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
จัดการ 
โลจิสติกส๑ 

      
15,917 

 

 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
การตลาด 

      
9,459 

 

 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
ทํองเที่ยว 

      
6,098 

 

 1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย๑ 

      
13,837 

 

 1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
บัญชี 

      
10,206 

 

 1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ 

      
6,105 

 

 ค่าสาธารณูปโภค 10,000  
 คําสาธารณูปโภค       10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 108,749  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434104101 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุส านักงานคณบดี 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      16,187     16,187

151434104102 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการจัดการ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ      10,000      10,940     20,940

151434104103 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการจัดการโลจิ
สติกส์

1202 5102030100 ค่าวสัดุ      15,917     15,917

151434104104 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการตลาด 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       9,459       9,459

151434104105 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการท่องเท่ียว 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       6,098       6,098

151434104106 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

1202 5102030100 ค่าวสัดุ        7,000       6,837     13,837

151434104107 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาการบัญชี 1202 5102030100 ค่าวสัดุ        5,000       5,206     10,206

151434104108 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

จัดซ้ือวสัดุสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 1202 5102030100 ค่าวสัดุ       6,105       6,105

151434104109 1040000 คณะวทิยาการจัดการ  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารคณะวทิยาการจัดการ

ค่าสาธารณูปโภค 1202 5102040100 ค่า
สาธารณูปโภค

       3,000       3,000       3,000       1,000     10,000

     41,187     24,662      41,900       1,000   108,749

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏คที่ ใช๎ ในการสนับสนุนการจัดการเรียน              
การสอนเพ่ิมข้ึน 

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในห๎องเรียนที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน  

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 เชิงปริมาณ 

1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได๎รับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพจํานวน 200 คน 
2) มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ จํานวน 51 รายวิชา 
3) จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมสําหรับนักศึกษา 1 ครั้ง 

10.1.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 8 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ๑เพีองพอสําหรับการเรียน

การสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 
2) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 

10.1.3 เชิงเวลา  
1) การดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 มีแผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
10.3.2  รายงานการใช๎จํายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส 
10.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434104200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีที่แล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมํสามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดียว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 816,600 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551  คณะวิทยาการจัดการได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างอาคารเรียน
จํานวน 1 หลัง  ดําเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จและสํงมอบงานเรียบร๎อยตั้งแตํเดือนมกราคม 2554  เป็นอาคารลําดับที่ 
41  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎คณะวิทยาการจัดเป็นผู๎รับผิดชอบ
อาคารหลังนี้   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  คณะได๎ประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ เพ่ือจัดทําแผน
ในการจัดหาครุภัณฑ๑ประกอบอาคารระยะ 5 ปี   คือตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือ
เป็นแผนในการจัดหาครุภัณฑ๑ประกอบอาคารตํางเชํน ครุภัณฑ๑การศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา ครุภัณฑ๑
ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ของสาขาวิชา ครุภัณฑ๑ห๎องประชุมสัมมนา ตลอดจนครุภัณฑ๑สํานักงานตําง ๆ  เพ่ือสนับสนุนใน
การบริหารและการบริการในการจัดการเรียนการสอนของผู๎บริหารและคณาจารย๑ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ๑ประจําอาคารหลัง
ใหมํ โดยมีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
มาแล๎วบางรายการ คณะจึงขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแผํนดินเพ่ิมเติมไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 
25 รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,576,900 บาท   
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คณะวิทยาการจัดการได๎รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เป็นเงิน                                                                         

816,600 บาท โดยได๎รับการจัดสรรเป็นคําครุภัณฑ๑ 5 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดํา ความเร็ว 10 แผํนตํอนาที  1 เครื่อง  

จํานวนเงิน 50,000  บาท 
2. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร๑ระดับ XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 3000 ANSI 4 เครื่อง 

จํานวนเงิน 131,600  บาท 
3. ครุภัณฑ๑ระบบฟิล๑มปรับแสง    จํานวนเงิน 600,000  บาท 
4. กลํองเก็บข๎อมูลภายนอก 6 เครื่อง   จํานวนเงิน   30,000   บาท 
5. เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง     จํานวนเงิน     5,000  บาท 
ดังนั้นเพื่อดําเนินการจัดหาครุภัณฑ๑ดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  คณะจึงได๎จัดทําโครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ๑ประกอบอาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ๑ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมตํอไป   
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ๑จํานวน 5 รายการ 
2. เพ่ือรองรับการให๎บริการของนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตํอราชการให๎เกิดความพึงพอใจ 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนนักศึกษาคงอยูํ  
  ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 13 ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 14 ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน  816,600 บาท 

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วยนับ 
1 เครื่องถาํยเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดํา ความเร็ว 10 แผํนตํอนาที 1 เครื่อง 
3 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร๑ระดับ XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 3000 

ANSI 
4 เครื่อง 

4 ครุภัณฑ๑ระบบฟิล๑มปรับแสง 1 ระบบ 
5 กลํองเก็บข๎อมูลภายนอก 6 เครื่อง 
6 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล ขาว-ดํา ความเร็ว 10 

แผํนตํอนาท ี
1 เครื่อง 50,000 1 เครื่อง 50,000       

2 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร๑ระดบั XGA ขนาดไมํน๎อย
กวํา 3000 ANSI 

4 เครื่อง 131,600 4 เครื่อง 131,600       

3 ครุภณัฑ๑ระบบฟิล๑มปรับแสง 1 ระบบ 600,000 1 ระบบ 600,000       
4 กลํองเก็บข๎อมูลภายนอก 6 เครื่อง 30,000 6 เครื่อง 30,000       
5 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 5,000 1 เครื่อง 5,000       

รวมทั้งสิ้น  816,600  816,600       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 จัดซ้ือครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ 816,600  
 งบลงทุน 816,600  
 ครุภณัฑ๑ 816,600  
 1.1.1 เครื่องถํายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ขาว-ดํา ความเร็ว 10 
แผํนตํอนาท ี

1  เครื่องๆละ   50,000 บาท 50,000  

 1.1.2 เครื่องมัลติมเิดีย
โปรเจคเตอร๑ระดับ XGA ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 3000 ANSI 

4  เครื่องๆละ   32,900 บาท 131,600  

 1.1.3 ครุภัณฑ๑ระบบฟิล๑มปรับแสง 1 ระบบๆละ   600,000 บาท 600,000  
 1.1.4 กลํองเก็บข๎อมูลภายนอก 6 เครื่องๆละ   5,000 บาท 30,000  
 1.1.5 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่องๆละ   5,000 บาท 5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 816,600  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434104201 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะ
วทิยาการจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการ
จัดการ

1203 8320019025 เคร่ืองถา่ยส าเนาระบบดิจิตอล ขาว-ด า 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที

50,000      50,000

151434104202 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะ
วทิยาการจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการ
จัดการ

1203 8323039039 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 3000 ANSI

131,600     131,600

151434104203 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะ
วทิยาการจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการ
จัดการ

1203 8331049020 ครุภณัฑ์ระบบฟล์ิมปรับแสง 600,000     600,000

151434104204 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะ
วทิยาการจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการ
จัดการ

1203 8329009016 กล่องเกบ็ขอ้มูลภายนอก 30,000      30,000

151434104205 1040000 คณะวทิยาการจัดการ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คณะ
วทิยาการจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์คณะวทิยาการ
จัดการ

1203 8322010030 เคร่ืองบนัทึกเสียง 5,000        5,000

   816,600            -              -             -      816,600

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะวิทยาการจัดการ  มีครุภัณฑ๑ จํานวน 13 รายการ ไว๎สําหรับบริการอาจารย๑และนักศึกษา 
2. นักศึกษาและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 10.1.1 คณะวิทยาการจัดการ  จัดซื้อครุภัณฑ๑จํานวน 13 รายการ 
 10.1.2 นักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตํอราชการให๎เกิดความพึงพอใจ 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม  
10.3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให๎ได๎มาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องถํายเอกสาร
ระบบดิจติอล ขาว-ดํา
ความเร็ว 10 แผํนตํอ
นาที 

1 เครื่อง 50,000 50,000 1.ความเร็ว ไมํต่ํากวํา 10 แผํนตํอนาที 
2.เป็นเครื่องมลัติมเิดียฟังช่ัน 

2 เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร๑ระดับ 
XGA ขนาดไมํน๎อย
กวํา 3000 ANSI 

4 เครื่อง 32,900 131,600 - ความสวํางสูง 3,500 ANSI Lumens(standard) และ 2,450 ANSI Lumens (Eco)เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ LED-
Poly –silicon TFT Active Matrix ขนาด 0.63 น้ิว x with MLA ขนาด 0.63 น้ิว x with MLA ความละเอียดภาพ
แบบ XGA (1024x768) Pixels) อัตราเปรียบตํางของสีขาวและสีดาํ(Contrast  Ratio) สูงถึง 10,000 : 1โปรเจคเตอร๑
หลอดภาพแบบ E-TORL200W แบบ UHE อายุหลอดภาพยาวนานถึง 5000 ช่ัวโมงและ6000 ช่ัวโมง ในโหมดประหยัด 
ขนาดภาพท่ีฉายได๎ 30”-300” (วัดตามแนวทแยง) ที่ระยะระหวําง 1.01-10.42 เมตรขนาดเลนส๑ฉายF=1.6-
1.74/f=18.4-22.8mm เป็นระบบปรับโฟกัสด๎วยมือ อัตราสํวนการซูมภาพ 1.2 เทําสามารถปรัแกไ๎ขปัญหาสีเ่หลีย่มคาง
หมูได-๎30/+30 องศาชํองตํอสัญญาณเข๎าคอมพิวเตอร๑ : D-sub 15pin x 1 

- ชํองตํอสัญญาณเข๎า HDMI x 1 
- ชํองตํอสัญญาณเสียงเข๎า Stereo RCA x 1 
- ชํองสัญญาณ S-Video:Mini DIN x 1 
 -     ชํองสัญญาณ Composite Video:RCA 
 -     ชํองสัญญาณ USB ชนิด Type A  
       เพื่อนําเสนอภาพจาก USB memery 
  -    ชํองสัญญาณ USB ชนิด Type B 
       เพื่อเช่ือมตํอสัญญาณและควบคุมจาก      
       คอมพิวเตอร๑ 
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

3 - งานติดตั้งระบบฟิล๑ม
และรางมํานปรับแสง 

1 / ระบบ 600,000 600,000 คุณสมบัติระบบฟิล์มปรับแสง 
1. ฟิล์มกรองแสง 
คุณสมบัติฟลิ๑มกรองแสง 
1. เป็นฟิล๑มกรองแสงชนิดเคลือบโลหะ 
2. เป็นฟิล๑มกรองแสงชนิด 2 PLY 
3. ความหนาฟิล๑มไมํน๎อยกวํา 1.5 Milimicron หรือดีกวํา 
4. มีคําการแสงสํองผํานมากกวํา 26% ขึ้นไป หรือดีกวํา 
5. สามารถปูองกันรังสีอลัตร๎าไวโอเลต (UV) ได๎ไมํน๎อยกวํา 98% ขึ้นไป 
6. มีการรับประกันคณุภาพฟิล๑มไมํน๎อยกวํา 5 ปี 
2. ระบบปรับแสงและระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยสวิตซ์คอนโทรล 
1. ผ๎า Polyester 100% 
2. สามารถปูองกัน UV Blockage 100% 
3. นํ้าหนักเนื้อผ๎า 400 กรัม ตํอ 1 ตรม. 
4. ความหนาไมํน๎อยกวํา 0.4 มม. 
5. การดูแลรักษาสามารถใช๎เครื่องดูดฝุุน หรือล๎างทําความสะอาดไดด๎๎วยสบูํ 
6. แกนม๎วนเป็นชนิดอลูมิเนยีมทรงกระบอก พร๎อมเพลาท๎ายแกนเปน็ชนิดพลาสติก 
7. รางลํางถํวงผ๎าปรับแสงเป็นชนิดแกนอลูมิเนยีมกลมอบสี POWER COATING ขาจับยึดอุปกรณ๑มอเตอร๑และแกนม๎วนผ๎า
ชนิดเหล็กพํนสี  
8. ระบบมอเตอร๑ ชนิดมอเตอร๑ไฟฟูารูปทรงกระบอก TUBULAR MOTOR  
9. ผํานการทดสอบการปูองกันฝุุนละอองและละอองน้ําตามมาตรฐาน IP 44 หรือดีกวํา 
10. มีสวิตซ๑คอนโทรล สวติซ๑กดขึน้-ลง สามารถควบคุมการหยุดไดท๎ุกตําแหนํง 

     11. ความเร็วรอบ 26 rpm,220V 50Hz  
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

    กําลังไฟฟูา 140 w กระแสไฟ 1.20/0.66A 
     12. รับน้ําหนักไดส๎ูงสุดไมํน๎อยกวํา 32 กก. 

5 กล่องเก็บข้อมูล
ภายนอก 

6 เครื่อง 5,000 30,000 1. ขนาด 2.5 – 3.5 นิ้ว ดีไซด๑รูปลกัษณ๑ทนทาน  
2. ความจุ 3 TB. 
3. เชื่อมตํอผําน USB 3.0 

6 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 5,000 5,000 - หนํวยจัดเก็บภายใน 4GB พร๎อมชํองใสํ 
Micro SD Direct USB  
- บันทึกและเลํนวิทยุ FM 
- รองรับการเลํนไฟล๑เสียง PCM/MP3/ 
WMA/AAC 
- Intelligent Noise Cut ลดเสยีงรบกวน 
ขณะฟัง ขณะบันทึก 
- รับประกัน 1 ป ี

     
     
     
     
     
     
     
     

รวม 816,600  
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2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
151434204300 โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร ,งบดําเนินงาน ,งบลงทุน ,งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 289,152,840 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  - นางสาวพรสวรรค๑  คล๎ายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค๑ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของ
มหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพ่ือสํงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติราชการ 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนํงให๎มีศักยภาพสูงสุด 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ. องค๑ประกอบที่ ..1...  ตัวบํงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องค๑ประกอบที่ ..7...  ตัวบํงชี ้7.1 ภาวะผู๎นําสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ 
                    ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ ..8...  ตัวบํงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ ..9...  ตัวบํงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่สถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย๑ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
  ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนข๎าราชการพลเรือน,ลูกจ๎างประจํา,พนักงานราชการ,พนักงาน

มหาวิทยาลัย,ลูกจ๎างชั่วคราวชาวตํางชาติและอาจารย๑ประจําตามสัญญา 
85 อัตรา 

1.2 จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 56 อัตรา 
1.3 จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงบริหารไมํมีวาระ 12 อัตรา 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมข้ึน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57) เบิกจํายร๎อยละ 18.6  เป็นเงิน 53,641,410  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 20.3 เป็นเงิน  58,757,260  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 42.5 เป็นเงิน 123,112,760 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 18.6 เป็นเงิน  53,641,410  บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมา
ณ 

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 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)           
 งบบุคลากร  57,823,100         

 - เงินเดือน   3 เดือน 10,265,875 3 เดือน 10,265,875 3 เดือน 10,265,875 3 เดือน 10,265,875 
 - ค่าจ้างประจ า   3 เดือน 1,839,100 3 เดือน 1,839,100 3 เดือน 1,839,100 3 เดือน 1,839,100 
 - ค่าจ้างชั่วคราว   3 เดือน 448,075 3 เดือน 448,075 3 เดือน 448,075 3 เดือน 448,075 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   3 เดือน 1,902,725 3 เดือน 1,902,725 3 เดือน 1,902,725 3 เดือน 1,902,725 
 งบด าเนินงาน  9,405,140         
 - ค่าตอบแทน   3 เดือน 727,425 3 เดือน 727,425 3 เดือน 727,425 3 เดือน 727,425 
 - ค่าใช้สอย   3 เดือน 280,610 3 เดือน 280,610 3 เดือน 280,610 3 เดือน 280,610 
 - ค่าวัสดุ   3 เดือน 50,000 3 เดือน 50,000 3 เดือน 50,000 3 เดือน 50,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค   3 เดือน 1,293,250 3 เดือน 1,293,250 3 เดือน 1,293,250 3 เดือน 1,293,250 
 งบลงทุน  74,587,200         
 - ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   - - 3 งวด 10,231,700   - - 
 - สิ่งก่อสร้างผูกพันสัญญา   - - - - 1 งวด 64,355,500 - - 
 งบเงินอุดหนุน  147,337,400         
 - อุดหนุนบุคลากร   3 เดือน 36,834,350 3 เดือน 36,834,350 3 เดือน 36,834,350 3 เดือน 36,834,350 

รวมท้ังสิ้น  289,152,840  53,641,410  63,873,110  117,996,910  53,641,410 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หม
าย
เห
ตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 งานสนับสนุนการจดัการศึกษา (ด้านสังคม)   
 งบบุคลากร 57,823,100  
  เงินเดือน 41,063,500  
 - เงินเดือน (81 อัตรา) 12 เดือน     32,728,300  
 - เงินประจําตําแหนํง 

12 เดือน   
347,30

0 
บาท 4,167,600 

 

 - เงินคําตอบแทนรายเดือน 
12 เดือน   

347,30
0 

บาท 4,167,600 
 

 ค่าจ้างประจ า 7,356,400  
 - คําจ๎างประจํา (อัตราเดิม 33 

อัตรา) 
12 เดือน     6,940,000  

 - เงินเพิ่มคําจ๎างประจํา       416,400  
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,610,900  
 - คําตอบแทนพนักงาน

ราชการ (32 อัตรา) 
12 เดือน     7,610,900  

  ค่าจ้างชั่วคราว 1,792,300  
 - สายวิชาการ (ชาว

ตํางประเทศ) 
12 เดือน     1,792,300  

 งบด าเนินงาน 9,405,140  
 ค่าตอบแทน 2,909,700  
 - คําเชําบ๎าน (ข๎าราชการ + 

ชาวตํางชาติ) 
12 เดือน   72,000 บาท 864,000  

 - คําตอบแทนผู๎ปฏิบตัิงานให๎
ราชการ 

12 เดือน   170,475 บาท 2,045,700  

 ค่าใช้สอย 1,122,440  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 12 เดือน     1,000,000  
 - คําใช๎สอย 12 เดือน     122,440  
 ค่าวัสดุ 200,000  
 - คําวัสด ุ 12 เดือน     200,000  
 ค่าสาธารณูปโภค 5,173,000  
 - คําสาธารณูปโภค (คําน้ํา คํา

ไฟ คําโทรศัพท๑ คําไปรษณีย๑) 
12 เดือน 

    

5,173,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หม
าย
เห
ตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,587,200  
 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 10,231,700  
 - ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค 
1 งาน   6,824,300 บาท 6,824,300  

 - ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรือนไทยอยุธยาศึกษา 
(ด๎านบน) 

1 งาน   1,126,000 บาท 1,126,000  

 - ปรับปรุงอาคาร 1 และ
อาคาร 2  และทางเชื่อม
อาคาร 1 และอาคาร 2 

1 งาน   1,152,300 บาท 1,152,300  

 - งานปรับปรุงอัฒจรรย๑โรงยมิ 
1 จํานวน 16 สแตน 

1 งาน   1,129,100 บาท 1,129,100  

 สิ่งก่อสร้างผูกพันสัญญา 64,355,500  
 - (1) อาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการรวม 1 หลัง (2555 – 
2558) 

1 งาน   11,901,800 บาท 11,901,800  

 - (2) อาคารศูนย๑การศึกษา
นานาชาติ (2556 – 2558) 

1 งาน   14,453,700 บาท 14,453,700  

 - (3) อาคารเรียนศลิปกรรม
ศาสตร๑ 1 หลัง (2558 – 2560) 

1 งาน   28,500,000 บาท 28,500,000  

 - (4) อาคารปฏิบัติการคณะครุ
ศาสตร๑ 1 หลัง (2558 – 2560) 

1 งาน   9,500,000 บาท 9,500,000  

 งบอุดหนุน 147,337,400  
 - อัตราทดแทนเกษียณใหมํ 

56 (3 อัตรา) 9 เดือน 
3 อัตรา 9 เดือน   1,499,400  

 - พนม.เดิม 359 อัตรา (สาย
วิชาการ = 229 สาย
สนับสนุน = 130 อัตรา) 12 
เดือน 

  12 เดือน   123,993,000  

 - เงินเลื่อนขั้น ปี57       6,698,600  
 - เงินสําหรับ เงินเพิม่พิเศษ / 

เงินปรับวุฒ ิ
      6,766,000  

 - เงินเลื่อนขั้น 6%       7,439,600  
 - เงินประจําตําแหนํงทาง

วิชาการ พนม. (ผศ. จํานวน 
7 อัตรา) 

  12 เดือน   940,800  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 289,152,840  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 348 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1101 55101010100 เงินเดือน 10,265,875 10,265,875 10,265,875 10,265,875 41,063,500   
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1101 55101010100 ค่าจ้างประจ า 1,839,100 1,839,100 1,839,100 1,839,100 7,356,400     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1101 55101010100 ค่าจ้างชั่วคราว 448,075 448,075 448,075 448,075 1,792,300     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1101 55101010100 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,902,725 1,902,725 1,902,725 1,902,725 7,610,900     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1102 5102010100 ค่าตอบแทน 727,425 727,425 727,425 727,425 2,909,700     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1102 5102020100 ค่าใชส้อย 280,610 280,610 280,610 280,610 1,122,440     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1102 5102030100 ค่าวสัดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000       
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1102 5102040100 ค่าสาธารณูปโภค 1,293,250 1,293,250 1,293,250 1,293,250 5,173,000     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1104 5104010100 งบเงินอดุหนุน 36,834,350 36,834,350 36,834,350 36,834,350 147,337,400 
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 836001076  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,824,300 6,824,300     
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8360001075 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนไทยอยธุยา

ศึกษา (ด้านบน)
1,126,000 1,126,000     

151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8360001077 ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2  และทาง
เชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2

1,152,300 1,152,300     

151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8360001050  งานปรับปรุงอฒัจรรยโ์รงยมิ 1 จ านวน 16 
สแตน

1,129,100 1,129,100     

151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8311001100 อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการรวม 11,901,800 11,901,800   
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8311001200 อาคารศูนยก์ารศึกษานานาชาติ 14,453,700 14,453,700   
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8311001003 อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ 28,500,000 28,500,000   
151434204301 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม) 1103 8311001004 อาคารปฏบิติัการคณะครุศาสตร์ 9,500,000 9,500,000     

53,641,410 63,873,110 117,996,910 53,641,410 289,152,840 

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/
ส านัก/
สถาบนั/

กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติราชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหํงที่สูงสุด  

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 10.1.1 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมขึ้น 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม  

      10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบคูํมือการสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ๑ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 1. ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา

และบริหารจัดการเทคโนโลยีและปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
แนวทางการดําเนินงาน: 1. จัดการพ้ืนที่ (Zoning) ของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1. วางแผนการใช๎ประโยชน๑พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมให๎เกิดการ

ใช๎ประโยชน๑อยํางเต็มศักยภาพโดยไมํกระทบตํอการเรียนการสอนโดยจัดการพื้นที่ศูนย๑สามบัณฑิตให๎ใช๎ประโยชน๑
ทางการศึกษาตามแผนแมํบทของมหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน๑และจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนและดําเนินตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

3. ปรับปรุงห๎องเรียนให๎ได๎มาตรฐาน 
4. สร๎างบรรยากาศให๎เหมาะสมกับการเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
5. จัดสวัสดิการ การอํานวยความสะดวกให๎เอ้ือตํอการเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
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151434204400 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สายสนับสนุนวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา๎นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 7,623,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  - นางสาวพรสวรรค๑ คล๎ายกัน 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค๑ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของ
มหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพ่ือสํงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติราชการ 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนํงให๎มีศักยภาพสูงสุด 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ. องค๑ประกอบที่ ..1...  ตัวบํงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องค๑ประกอบที่ ..7...  ตัวบํงชี ้7.1 ภาวะผู๎นําสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ 
                    ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ ..8...  ตัวบํงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ ..9...  ตัวบํงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่สถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย๑ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
  ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนครุภัณฑ๑สําหรับใช๎ในหนํวยงาน 18 รายการ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมข้ึน 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57) เบิกจํายร๎อยละ 22.07 เป็นเงิน 1,683,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 77.93 เป็นเงิน 5,940,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานสนับสนนุครุภัณฑ์สายสนับสนุนวิชาการ           
 งบลงทุน           

 1.1 ครุภัณฑ๑ (กองกลาง) 6 เดือน 2,231,200- 3 เดือน 6,000.- 3 เดือน 2,225,200.-     
 1.2 ครุภัณฑ๑ (จัดซื้อรวมหนํวยงาน) 6 เดือน 5,391,800- 3 เดือน 1,677,000.- 3 เดือน 3,714,800.-     

รวมท้ังสิ้น  7,623,000  1,683,000  5,940,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 งานสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวิชาการ   
 งบลงทุน 7,623,000  
 1.1 ครุภัณฑ์ (กองกลาง) 2,231,200  
1 กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 12 ล๎าน
พิกเซล 

1 ช้ิน   6,000 บาท 6,000 ไตรมาส 1 

2 เครื่องตัดสติ๊กเกอร๑แบบไดรฟ์ 
Servo ดิจิตอล 

1 เครื่อง   129,000 บาท 129,000 ไตรมาส 2 

3 เครื่องปรับอากาศ (ห๎องประชุม 
317) พร๎อมติดตั้ง 

6 เครื่อง     675,200 ไตรมาส 2 

4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ 36000 BTU 

6 เครื่อง   43,500 บาท 261,000 ไตรมาส 2 

5 ตู๎น้ําพร๎อมเครื่องกรองน้ําในตัว 20 ตู๎   28,000 บาท 560,000 ไตรมาส 2 
6 โทรทัศน๑ LED TV ระดับจอภาพ

ความละเอียด 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 46 น้ิว 

12 เครื่อง   50,000 บาท 600,000 ไตรมาส 2 

 1.2 ครุภัณฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 5,391,800  
1 -กล๎องดิจิตอล ความละเอียดไมํ

น๎อยกวํา 17 ล๎านพิกเซล  
1 รายการ 4 เครื่อง 65,000 บาท 260,000 ไตรมาส 1 

 (สอศ. 1 , คคศ. 3) 
2 -กล๎องบันทึกภาพเครื่อนไหว 

 
1 รายการ 2 เครื่อง 25,000 บาท 50,000 ไตรมาส 1 

 (ควจ. 1 , สวพ. 1) 
3 เครื่องดูดฝุุน ขนาด 60 ลิตร 1 รายการ 4 เครื่อง 23,250 บาท 93,000 ไตรมาส 1 

(กก.2 , คคศ. 2) 
4 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล 

ขาว-ดํา และสี ความเร็ว 20 แผํน
ตํอนาที 

1 รายการ 3 เครื่อง 130,000 บาท 390,000 ไตรมาส 2 
(กก.2 , กพน. 1 

5 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล 
ขาว-ดํา และสี ความเร็ว 50 แผํน
ตํอนาที 

1 รายการ 2 เครื่อง 450,000 บาท 900,000 ไตรมาส 1 
 (สวพ. 1,คคศ.1) 

6 เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 
20 แผํน 

1 รายการ 3 เครื่อง 32,000 บาท 96,000 ไตรมาส 2 
(กก.1,คคศ.2) 

7 เครื่องพิมพ๑สําเนาดิจติอล ความ
ละเอียด 300 x 300 ตํอจุด
ตารางนิ้ว 

1 รายการ 14 เครื่อง 90,000 บาท 1,260,000 ไตรมาส 2 
(ควจ.6,กก.7,คคศ.1) 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
8 เครื่องสแกนเนอร๑ 1 รายการ 11 เครื่อง 34,000 บาท 374,000 ไตรมาส 1 

(กก.6,กบศ.1,สวพ.2,
คคศ.2) 

9 พัดลมไอนํ้า 
1 รายการ 8 ตัว 33,000 บาท 264,000 

ไตรมาส 2 
(กก.4,คคศ.4) 

10 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงานแบบที่ 1  
1 ชุด     382,000 

ไตรมาส 2 
(ควจ,คมส) 

11 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงานแบบที่ 2 
1 ชุด     264,800 

ไตรมาส 2 
(ควจ,คมส,สวพ) 

12 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงานแบบที่ 3 
1 ชุด     1,058,000 

ไตรมาส 2 
(ควจ,คมส) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,623,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8323009018 กล้องถา่ยภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกวา่ 12 ล้านพกิเซล

6,000 6,000       

151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8320058024 เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์แบบไดรฟ ์Servo ดิจิตอล 129,000 129,000    
151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8320021031 เคร่ืองปรับอากาศ (หอ้งประชมุ 317) พร้อม 675,200 675,200    
151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8320021035 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ 36000 
261,000 261,000    

151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8331017057 ตู้น้ าพร้อมเคร่ืองกรองน้ าในตัว 560,000 560,000    
151434204401 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (กองกลาง) 1103 8322011059 โทรทัศน์ LED TV ระดับจอภาพความละเอยีด

 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 46 นิ้ว
600,000 600,000    

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8323009017 -กล้องดิจิตอล ความละเอยีดไม่น้อยกวา่ 17 260,000 260,000    
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8323025019 -กล้องบนัทึกภาพเคร่ือนไหว 50,000 50,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320014023 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 60 ลิตร 93,000 93,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320019027 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า และ

สี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
390,000 390,000    

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320019028 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า และ
สี ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

900,000 900,000    

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320036029 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย 20 แผ่น 96,000 96,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320019037 เคร่ืองพมิพส์ าเนาดิจิตอล ความละเอยีด 300

 x 300 ต่อจุดตารางนิ้ว
1,260,000 1,260,000 

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8329005041 เคร่ืองสแกนเนอร์ 374,000 374,000    
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320033065 พดัลมไอน้ า 264,000 264,000    

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320004046 โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 50,000 50,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320002047 ชุดโต๊ะท างาน 50,000 50,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320002048 ชุดโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 72,000 72,000     
151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320011049 ชุดท่ีนั่งรับแขก 210,000 210,000    

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/
ส านัก/
สถาบนั/

กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558

รวม

ชดุครุภณัฑ์ส านักงานแบบท่ี 1 
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พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006078  ตู้ใส่หนังสือ/เอกสาร 50,000 50,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006079  ตู้เกบ็เอกสาร 100,000 100,000    

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006080  ตู้เกบ็เอกสาร 34,800 34,800     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006081  ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 18,000 18,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006082  ตู้บานเล่ือนทึบ ขนาด 149 ซม. 11,000 11,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006083  ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 149 ซม. 11,000 11,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320006084  ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก 2 ประตู 2 40,000 40,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320052071 พาทิชั่น 50,000     50,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320052072 พาทิชั่น 40,000     40,000     

151434204402 1010100 กองกลาง โครงการสนับสนุนครุภณัฑ์สายสนับสนุนวชิาการ ครุภณัฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 1103 8320052073 พาทิชั่นกัน้หอ้ง 968,000    968,000    
1,683,000 5,940,000 -          -         7,623,000 รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/
ส านัก/
สถาบนั/

กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

พ.ศ. 2558

รวม

ชดุครุภณัฑ์ส านักงานแบบท่ี 2

ชดุครุภณัฑ์ส านักงานแบบท่ี 3
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติราชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหํงที่สูงสุด  

 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 10.1.1 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพ่ิมขึ้น 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม  

      10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบคูํมือการสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ๑ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 1. เป็นแหลํงรวมนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม และพร๎อมรับใช๎สังคม 
แนวทางการดําเนินงาน: 1. สร๎างความผาสุกในองค๑กร 
2. จัดตั้งกองทุนรวมทั้งบริหารจัดการระบบกลไกให๎มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1. พัฒนาสภาพแวดล๎อมในที่ทํางานให๎เหมาะสมแกํการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบตัวชี้วัดเพ่ือสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการและนําตัวชี้วัดดังกลําวมาพัฒนาด๎านความ

พึงพอใจ 
3. กําหนดนโยบายสวัสดิการของบุคลากรทุกคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการให๎ตอบสนองตํอความจําเป็นของบุคลากรอยํางเหมาะสมและเป็น

ธรรมในทุกระดับ 
5. วางแผนระบบการจัดสวัสดิการให๎เกิดจากการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยวางทั้งระบบ และ

ครอบคลุมการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. จัดตั้งกองทุนสํารองเพ่ือการเบิกจํายเงินสวัสดิการตําง ๆ ให๎กับอาจารย๑และบุคลากร 
7. สร๎างระบบกลไกการบริหารกองทุนให๎มีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

1 ครุภัณฑ์ (กองกลาง) 
1.1 กล๎องถํายภาพนิ่ง 1 ช้ิน 6,000 - Sensor Type 1/2.3" (Approx. 7.76mm) CCD 

- Total Pixel Approx. 16.4 Mega pixels 
- Focal Length Schneider-KREUZNACH  18X Zoom Lens f = 4.0~72mm (35mm film equivalent: 24~432 mm) 
- Digital Zoom Still Image mode: 1.0X ~ 5.0X * Intelli-zoom: 2.0X 
- Technology 3.0" (7.62cm), 460K dots 
- Digital Output Connector USB 2.0 
- Special Feature * Wi-Fi Connectivity - MobileLink, Remote Viewfinder, Social  Sharing, email, SkyDrive, Auto 
Backup, TV  
Link - FW Upgrade, Shot-To-Link, AllShare Play, Family Story 
ค าชี้แจงฯ เพื่อใช๎ในงานของสภามหาวิทยาลยั 

1.2 เครื่องตัดสติ๊กเกอร๑
แบบไดรฟ์ Servo 

1 เครื่อง 129,000 - ซีพีย3ู2บิต 
- กรวดประเภทกลิ้ง, ไดร๑ฟ servoดจิิตอล 
- 1213 มม. x50 เมตร*1 
- (1194มม. x5 เมตร*1) 
- ประเภทเครื่องหมาย 1 : ด๎านหน๎า 15 มม, หลัง35 มม, / ซ๎ายขวา 15 มม 
- ประเภทเครื่องหมาย 2 : ด๎านหน๎า 17มม, หลัง37 มม, / ซ๎ายขวา 15 มม. (ความยาวของสื่อถึง ม. 2 
- 3 ลูกกลิ้ง 
- 1000mm/s  (ที4่5 & ordm ทิศทาง) 
- เมตร 13.9/s2 (ที4่5 & ordm ทิศทาง) 
- 4.41n (450gf) ใน 38 ขั้นตอน 
- (4.9n (500gf)) 
- ประมาณของตัวอักษรและตัวเลข5มม.( แตกตํางกันขึ้นอยูํกับตัวอักษรและประเภทของสื่อ) 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

- สูงสุดของพล็อต0.1มม. ถึง2เมตร*1 
- 1เครื่องมือ 
- supersteel 
- น้ํามัน- basedปากกาหมึกแห๎ง, น้ํา- basedใย- ปลายปากกา 
- ตัวเอง- กาวฟิล๑มเครื่องหมาย( ไวนิลเรืองแสง, แสง) รวมสูง- ฟิล๑มสะท๎อนแสงความเข๎ม, ขึ้นอยูํกับ0.25มม. ความหนา 
- ฟิล๑มโพลเีอสเตอร๑, ถึงความหนา0.25mm( unguaranteedวามแมํนยํา 
- ใชํ( ดําเนินการโดยการควบคมุแรง) 
- Rs- 232c/usb2.0( ความเร็วเต็ม) 
- 2เมกะไบต๑ 
- Gp-gl/hp- glและการค๎า; จําลอง( ชุดโดยเมนหูรือผูบ๎ัญชาการ, และเลือกจากgp-gl, hp- glและการคา๎; หรืออัตโนมตัิ

ตรวจสอบ) 
- กราฟิกประเภทจอlcdพร๎อมไฟเรอืงแสง( 240dotsx128dots) 
- สแกนเครื่องหมายโดยเซ็นเซอร๑แสง( arms5.0) 
- 100- 120,200- 240vac( สลับอัตโนมัติ), 50/60hz 
- 120va 
- 10- 35& ordm; ค, 35ถึง75%rของช่ัวโมงของ( ไมํใชํ- กลั่น) 
- (16ถึง32& ordmค35- 70%r. h.( non- กลั่น)) 
- 1541736xx1250 
- 40.5กิโลกรัม( รวมขาตั้ง) 
- ขับหน๎าตําง, graphtecสตดูิโอ, ตัดต๎นแบบ3,ล็อตเตควบคุม 
- หน๎าตําง8/7/vista/xp, macos10.5.8ถึง10.8 
- ความปลอดภัย: ตรอก/cemark, emc: vcciclassa/fccclassa/en55022ระดับ 
ค าชี้แจงฯ 
เพื่อใช๎ในงานประชาสัมพันธ๑ 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

1.3 เครื่องปรับอากาศ 
(ห๎องประชุม 317) 

พร๎อมติดตั้ง 

6 เครื่อง 675,200 - การติดตั้งต๎องซํอนไว๎ในผนังห๎อง 317 
- ติดตั้งตู๎ควบคุมการใช๎งานไว๎ภายในห๎องคอนโทรล 
- ชุดควบคุมแบบสายดิจิคอล  คอมเพรสเซอร๑ใช๎ระบบไฟ  380 โวลต๑ 
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแฟร๑นัทท้ังชุดคอนเดนซิ่งและแฟนคอยล๑ 
- ปรับความเร็วลม  3  ระดับ  มีระบบหนํวงเวลา  3  นาที 

- ทํอทองแดงชนิดหนา  พร๎อมรางครอบทํอพีวีซี รับประกันอุปกรณ๑ 1  ปี   ราคาพร๎อมติดตั้ง 
ค าชี้แจงฯ 

เพื่อติดตั้งในห๎องประชุม 317 
1.4 เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสํวนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ 

36000 BTU 

6 เครื่อง 261,000 - ได๎รับมาตรฐาน  มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร๑  5 
- ชุดควบคุมแบบไร๎สายดิจิตอล  คอมเพรสเซอร๑ใช๎ระบบไฟ  220 โวลต๑ 
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแฟร๑นัทท้ังชุดคอนเดนซิ่งและแฟนคอยล๑ 
- ปรับความเร็วลม  3  ระดับ  มีระบบหนํวงเวลา  3  นาที 
- ทํอทองแดงชนิดหนา  พร๎อมรางครอบทํอพีวีซี 
- รับประกันอุปกรณ๑ 1  ปี คอม ฯ  5 ปี ,  ราคาพร๎อมติดตั้ง 
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎ในงานกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

1.5 ตู๎น้ําพร๎อมเครื่องกรอง
น้ําในตัว 

20 ตู๎ 560,000 - มีเครื่องกรองน้ําในตัวระบบ NANO 
- ความจุถังน้ํา จํานวน 45 ลิตร 
- ก๏อกน้ําเย็น จํานวน 2 ก็อก 
ค าชี้แจงฯ   
 เพื่อให๎บริการน้ําดืม่แกํนักศึกษาและบุคลากร 
 

1.6 โทรทัศน๑ LED TV 
ระดับจอภาพความระ

12 เครื่อง 600,000 - ระดับความละเอียดของจอภาพ ไมํต่ํากวํา Full HD 1920x1080p 
- ขนาดจอภาพไมํต่ํากวํา 46 น้ิว 

- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เอียด 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 46 น้ิว 

- ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ 
- ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสญัญาณ 
ค าชี้แจงฯ 
     เพื่อให๎บริการนักศึกษาและบคุลากรในโรงอาหารและหอประชุม 

รวม 2,231,200  
2 ครุภัณฑ์ (จัดซ้ือรวมหน่วยงาน) 

2.1 กล๎องดิจิตอล 4 เครื่อง 
(สอศ. 1) 
(คคศ. 3) 

65,000 260,000 คุณลักษณะ 
- เป็นกล๎องดิจิตอล SLR  แบบถอดเปลี่ยนเลนส๑ได ๎
- เซ็นเซอร๑รับภาพแบบฟูลเฟรม ขนาดไมํน๎อยกวํา35x24 มม. ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 17 ล๎านพิกเซล 
- ความไวแสง ISO  ตั้งแตํ 100 ถึง 6,400 สามารถปรับเพิ่มได๎ถึง 25,600 
- มีแฟลชในตัวและมี Hot Shoe  ใช๎กับแฟลชภายนอกได ๎
-ขนาดจอ LCD  ไมํต่ํากวํา 3 น้ิว ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 9000,000 จุด 
- สามารถถํายภาพได๎ไมํต่ํากวํา  5 เฟรมตํอวินาที 
- หลังเปิดสวิทซ๑ทํางาน พร๎อมใช๎งานได๎ทันท ี
- ระบบออโตโฟกัส (AF) ไมํน๎อยกวํา 30 จุด 
- มีชํองมองภาพ  View Fider  ปรับแก๎สายตาได ๎
- ใช๎กับเมมโมรี่การ๑ดแบบ SD 
- สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Full – HD 
คําช้ีแจง 
ใช๎สําหรับจัดการสอน โรงเรยีนสาธิตมัธยม 2 เครื่อง 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1 เครื่อง 

2.2 กล๎องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

2 เครื่อง 
(ควจ. 1) 
(คคศ. 1) 

25,000 50,000 - Memery Stick XC-Duo , SD/SDHC/ 
SDXC Memery Card (Class4 or Higher) 
- เซ็นเซอร๑รับภาพ : สัญญาณรับภาพ“Exmor R” CMOS 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

- ประมวลผลภาพ : BIONZ® 
- Lens/Filter Diameter 
- กําลังขยายภาพ Optical ซูมเลนส๑:30x  ขยายชํวงซูม:55x , Digital Zoom:350x 
- รูปแบบในการบันทึกเสียง Dolby® Digital Stereo Creator,MPEG-4AA-C2ch 
- ไมค๑ซูม : ซุมไมโครโฟนในตัว 
- สามารถถํายภาพนิ่งได๎ (โฟโต๎โหมด) : 8.9 ล๎านพิกเซล 16:9(3984x2240) 
- มีระบบปูองกันภาพสั่นไหวท่ีเลนส๑ 
- ขนาดและชนิดของจอ LCD : หน๎าจอแบบ Clear Photo LCD Plus™ ขนาด 3 นิ้ว (ความละเอียด 230K 

2.3 เครื่องดูดฝุุน 4 เครื่อง 
(กก. 2) 
(คคศ. 2) 

23,250 93,000 คุณลักษณะ 
ขนาดไมตํ่ํากวํา 25 ลิตร ระบบไฟ 220 v 
คําช้ีแจง 
สํานักงานคณะ 1 เครื่องศูนย๑การศึกษาพิเศษ 1 เครื่อง 

2.4 เครื่องถํายเอกสารระบบ
ดิจิตอลขาว-ดํา และส ี

3 เครื่อง 
(กก. 2) 

(กพน. 1) 

130,000 390,000 มาตรฐานฯ 
1.ความเร็วท่ีกําหนดเป็นความเร็วในการถํายไมตํ่ํากวํา 20 แผํน 
2.เป็นระบบมลัติฟังส๑ช่ัน 
3.เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผงยํอ-ขยายได ๎
ค าชี้แจงฯ 
-ใช๎ถํายเอกสารประกอบงานตํางๆ ในหนํวยงานกองพัฒนานักศึกษา 

2.5 เครื่องถํายเอกสาร 2 เครื่อง 
(สวพ. 1) 
(คคศ. 1) 

450,000 900,000 มาตรฐาน 
- มีความเร็วในการถํายไมํต่ํากวํา 50 แผํนตํอนาท ี
–เป็นระบบมัลติฟังส๑ช่ัน 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง 
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- ยํอ-ขยายได ๎
คําช้ีแจง 
ใช๎สําหรับการดําเนินงานคณะครุศาสตร๑ 

2.6 เครื่องทําลายเอกสาร 3 เครื่อง 
(กก. 1) 
(คคศ. 2) 

32,000 96,000 คุณลักษณะ 
- ทําลายเอกสารได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน 
- สามารถทําลายบัตรเครดิต แผํน CD ลวดเย็บกระดาษ และลวดเสยีบ 
- มีระบบตดัไฟอัตโนมัต ิ
- ขนาดถังบรรจุไมํต่ํากวํา 80  ลิตร 
คําช้ีแจง 
ใช๎สําหรับการดําเนินงาน สํานักงานคณะ 1 เครื่อง โรงเรียนประถมสาธิต 1 เครื่อง 

2.7 เครื่องพิมพ๑สําเนา
เอกสารระบบดิจิตอล 

14 เครื่อง 
(ควจ.6) 
(กก. 7) 
(คคศ. 2) 

90,000 1,260,000 คุณลักษณะ 
- ความละเอียดในการสร๎างภาพไมํน๎อยกวํา 300x300 จุดตํอตารางนิ้ว 
- สามารถยํอ – ขยาย ได ๎
- ความเร็วในการพิมพ๑สูงสุดไมํน๎อยกวํา 130 แผํนตํอนาที 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ป ี
คําช้ีแจง 
ใช๎สําหรับการดําเนินงาน โรงเรียนประถมสาธิต 1 เครื่อง 

2.8 เครื่องสแกนเนอร๑ 11 เครื่อง 
(กก.6) 
(กบศ.1) 
(สวพ.2) 
(คคศ.2) 

34,000 374,000 มาตรฐานฯ 
- เป็นสแกนเนอร๑ชนิดปูอนกระดาษอัตโนมัต ิ
- สามารถสแกนเอกสารได๎ 2 หน๎าแบบอัตโนมัต ิ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํากระดาษขนาด A4 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

- สามารถสแกนและบันทึกเอกสารให๎อยูํในรูปของ Microsoft Word, Adobe PDF หรือไฟล๑ JPEG ได๎ 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ป ี
คําช้ีแจง 
ใช๎สําหรับการดําเนินงานคณะครุศาสตร๑ 1 เครื่อง 
ศูนย๑การศึกษาพิเศษ 1 เครื่อง 

2.9 พัดลมไอนํ้า 8 เครื่อง 
(กก.4) 

(คคศ 4) 

33,000 264,000 มาตรฐานฯ 
- ละอองน้ําเล็กสดุ  8  ไมครอน 
- ใช๎งานตํอเนื่อง 6-16 ช่ัวโมง 
- ควบคุมด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
- ตัดการทํางานของระบบพํนละอองน้ําเมื่อน้ําในถังหมด 
- แสดงสถานการณ๑ทํางานด๎วย LED 
- ระบบตั้งเวลาพํนนํ้าอตัโนมตั ิ
คําช้ีแจงฯ 
เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมกลางแจ๎งสําหรับเด็กปฐมวยัและ กิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

     
     
     

2.10 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงาน
แบบท่ี 1  
 

1 ชุด 382,000 มาตรฐานฯ 
ประกอบด๎วย 
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10 ชุด ชุดละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท (ควจ.) 

- โต๏ะคอมพิวเตอร๑ขนาด 120 ซม. มี 2 ลิ้นชัก พร๎อมรางคีย๑บอร๑ด 
- ผลิตจากไม๎ปาร๑ตเิกิลบอร๑ดปิดผวิเมลามีน 
- สีเคลือบเฉพาะพิเศษ 

     - ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
2.ชุดโต๊ะท างาน 5 ชุด ชุดละ 10,000 บาท  รวม 50,000 บาท (ควจ.) 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

- โต๏ะ ขนาด W160xD80xH75 ซม. 
- ผลิตจากไม๎ปาร๑ตเิกิลบอร๑ด 
- แผํนท๏อป หนา 25 มม.ปิดขอบ PVC. 
- เคลือบผิวเมลามีน ลิ้นชักซ๎าย – ขวา พร๎อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 
- เก๎าอี้พนักพิงทรงสูง ปรับระดับสงู – ต่ําได ๎
- ลักษณะเก๎าอ้ีแขนโค๎งขา5แฉกชุบโครเมี่ยม 

     - หุ๎มหนัง PVC. 
3.ชุดท่ีนั่งรับแขก 7 ชุด ชุดละ 30,000 บาท รวม 210,000 บาท (ควจ.) 

1. ชุดรับแขกใช๎วัสดุหุ๎มหนังเทียม  แข็งแรงด๎วยโครงไม๎จริง บุด๎วยฟองน้ําเกรด A 
- ที่น่ังแบบ 1 ที่น่ังขนาด 86x75x76 ซม. 
- ที่น่ังแบบ 2 ที่น่ังขนาด 142x75x76 ซม. 

     - พร๎องโต๏ะกลางขา STENLESS 
4.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 6 ชุด ชุดละ 12,000 บาท รวม 72,000 บาท (คมส.) 
      โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี 1 ชุด ประกอบด๎วย 
      -โต๏ะทํางานทําจากไม๎ขนาดไมํน๎อยกวํา 120 ซ.ม. 
      -เก๎าอี้สํานักงานมีเท๎าแขนหุ๎มนวม ล๎อเหล็ก 

 
2.11 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงาน

แบบท่ี 2 
1 ชุด 264,800 มาตรฐานฯ 

ประกอบด๎วย 
1. ตู้ใส่หนังสือ/เอกสาร  5 ตู้ ตู้ละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท (ควจ.) 
 - ผลิตจากไม๎ Particle Board เกรด A 
- แผํนตู๎ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC. 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

- เคลือบผิวเมลามีน กันน้ํา ทนความร๎อนและรอยขีดขํวนไดด๎ ี
- เก็บเครื่องใช๎สํานักงานบานลํางเปิด 2 ช้ัน 
- ขนาด 120x60x200 ซม. 
2. ตู้เก็บเอกสาร 20 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท   
รวม 100,000 บาท (ควจ.) 
 - ผลติจากไม๎ Particle Board เกรด A 
 - แผํนตู๎ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC. 
 - เคลือบผิวเมลามีน กันน้ํา ทนความร๎อนและรอยขีดขํวนได๎ด ี
 - กลํองลิ้นชักใช๎ชุดรางเลื่อนเหลก็เคลือบสลีูกล๎อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ําหนักสิ่งของจํานวนมากได๎ 
 - ที่จับอลูมิเนียม แข็งแรงพร๎อมกญุแจล๏อค 
 - ขนาด 90x40x156 ซม. 
3. ตู้เก็บเอกสาร  4 ตู้ ตู้ละ 8,700 บาท   
รวม 34,800 บาท (สวพ.) 
  -ผลติจากเหล็กคณุภาพดีแข็งแรง ทนทาน 
  -ปรับระดับได ๎
4. ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท รวม 18,000 บาท (คมส.) 
-ตู๎บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด  91.5 x 45.7x183 ซ.ม. 
5.ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท รวม 11,000 บาท (คมส.) 
-ตู๎บานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด  91.5 x 45.7x183 ซ.ม 
6.ตู้บานเลื่อนกระจก 149 ซ.ม. 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท รวม 11,000 บาท (คมส.) 
-ตู๎บานเลื่อนกระจก  149 ซ.ม. ขนาด 149 x 40 x 87 ซ.ม. 
7.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ประตู 2 ชิ้น  
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

 4 ตู้ ตู้ละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท (คมส.) 
-ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ประตู 2 ช้ิน ขนาด  90 x 45 x 75 ซ.ม. 

12 ชุดครุภณัฑ๑สาํนักงาน
แบบท่ี 3 

1 ชุด 1,058,000 มาตรฐานฯ 
ประกอบด๎วย 
1. พาร์ทิชั่น ฉากกั้น 1ชุด 50,000 บาท (คมส.) 
พาทิช่ัน ฉากก้ัน 1 ชุด ประกอบดว๎ย 
-แผงพาร๑ติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120 x 160 ซ.ม.พร๎อมติดตัง้ 
2.พาทิชั่น ฉากกั้น 1 ชุด 40,000 บาท (คมส.) 
พาทิช่ัน ฉากก้ัน 1 ชุด ประกอบดว๎ย 
-ชุดแผงกั้นห๎อง 3 ชุด ขนาด 1.20 x 1.50 ม. แผํนทึบ 2 แผํน และแผํนครึ่งทึบกระจกใส 1 แผํน 
-ชุดแผงกั้นห๎อง 1 ชุด ขนาด 1.20 x 1.50 ม. แผํนทึบ 4 แผํน และแผํนครึ่งทึบกระจกใส 1 แผํน 
3. พาทิชั่นกั้นห้อง 50 ห้อง ห้องละ 19,360 บาท  
รวม 968,000 บาท (ควจ.)  
1. พาทิช่ันกั้นห๎อง แบบโครงอลูมิเนียมพร๎อมผ๎าบุ  ด๎านบนเป็นกระจกแกะลาย จํานวน 45 ห๎อง 
2. พาทิช่ันกั้นห๎อง แบบโครงไม๎ทําสีธรรมชาติ ด๎านบนเป็นกระจกแกะลาย จํานวน 5 ห๎อง 
 

รวม 5,391,000  
รวมท้ังสิ้น 7,623,000  
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1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
151434204500 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก

จบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 322,440  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน ผูร๎ับผดิชอบ นางสาวเพลินตา  โมสกลุ  ผู๎อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

  
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหนํวยงานสนับสนุนภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหํง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหน๎าที่ประกอบด๎วย       การดําเนินงานบริหารงานทั่วไป งาน
แผนงานและงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ๑   

กองนโยบายและแผน จําเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ๑ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริการด๎านตํางๆ 
ของกองนโยบายและแผน  ตามภาระหน๎าที่เพื่อให๎บรรลุพันธกิจ และเพื่อให๎การดําเนินงานของ   กองนโยบายและแผน เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอมหาวิทยาลัย ตลอดแผนการใช๎จํายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ๑ที่เพียงพอตํอการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. เพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 

 สงป. ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู๎สําเรจ็การศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
 สกอ. องค๑ประกอบท่ี 1  ตัวบํงช้ี 1.1 กระบวนการจัดทําแผน 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุกรณ๑ และสิ่งอํานวยความสะดวก 1 ปีงบประมาณ 
1.2 มีการรายงานผลการดาํเนินงาน   

 - สารสนเทศ 1 ภาคเรยีน 
 - รายงานประจําป ี 1 ปีงบประมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 
2.2   สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนา๎ที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค๑และตัวช้ีวัด      ของเกณฑ๑การ

ประเมินตํางๆ 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  42  เป็นเงิน  134,860  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  11  เป็นเงิน  35,860  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 28  เป็นเงิน  90,860  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  19  เป็นเงิน  60,860  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 4 ครั้ง 322,440 1 ครั้ง 134,860 1 ครั้ง 35,860 1 ครั้ง 90,860 1 ครั้ง 60,860 

รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง 322,440 1 ครั้ง 134,860 1 ครั้ง 35,860 1 ครั้ง 90,860 1 ครั้ง 60,860 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 1งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 322,440  
 งบด าเนินงาน 322,440  
 ค่าตอบแทน 25,000  
 - คําปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
1 ครั้งๆละ   25,000 บาท 25,000  

 ค่าใช้สอย 154,000  
 - คําจัดทํารายงานประจาํป ี 1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆละ 198 บาท 99,000  
 - คําจัดทําสารสนเทศ 1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆละ 50 บาท 25,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และคํา

พาหนะ 
      30,000  

 ค่าวัสดุ 143,440  
 - คําวัสดสุํานักงาน 4 ครั้งๆละ   35,860 บาท 143,440  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 322,440  
หมายเหตุ ถัวเฉลียจ่ายทุกรายการ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151434204501 1010200 กองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 1102 5102010100 ค่าตอบแทน      25,000     25,000
151434204501 1010200 กองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 1102 5102020100 ค่าใชส้อย      99,000      20,000      30,000        5,000   154,000
151434204501 1010200 กองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 1102 5102030100 ค่าวสัดุ      35,860      35,860      35,860      35,860   143,440

   134,860      55,860      90,860      40,860   322,440

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ๑เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    มากขึ้น 
2. สามารถดําเนินงานได๎ครบตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

 
10.1  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 สามารถเบิกจํายไดต๎ามเปาูหมาย ร๎อยละ 80 
10.1.2 บุคลากรภายในกองนโยบายและแผน มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 80  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ท่ีถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความต๎องการของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบรหิารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: 5. บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนางาน
สูํความเป็นเลิศ 

แนวทางการดําเนินงาน: 30. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 94. สร๎างบรรยากาศความคึกคักให๎เหมาะสมกับการเป็นแหลํงเรียนรู๎

อุดมศึกษา 
95. จัดสวัสดิการ การอํานวยความสะดวกให๎เอ้ือตํอการเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
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151434204600 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก

จบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่มหาวิทยาลัยต๎องดําเนินการ เนื่องจากประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะสร๎างความมั่นใจ เชื่อมั่น ให๎กับผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ใช๎บัณฑิต ผู๎ใช๎บริการและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับมหาวิทยาลัย โดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมี 3 ระบบด๎วยกัน คือหนึ่งระบบการควบคุม
คุณภาพการศึกษา สองการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และสามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งสามระบบ
สามารถสร๎างความม่ันใจ เชื่อมั่นกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ใช๎บัณฑิต ผู๎ใช๎บริการและผู๎ที่สํวนเกี่ยวกข๎องกับมหาวิทยาลัย
ให๎เกิดขึ้นได๎ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาวิทยาลัย) (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมกากรพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้ง 3 หนํวยงานดังกลําวได๎มีความรํวมมือในการบูรณาการ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทําให๎การประกันคุณภาพการศึกษาไมํทับซ๎อนกันและเป็นไป ในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นยิ่งที่บุคลากรต๎องมีความรู๎ และความเข๎าใจ ในเกณฑ๑มาตรฐานการประกันุคณ
ภาพการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ และเพ่ือให๎เกิดทักษะในการทําหน๎าที่เป็นผู๎ประเมิน และมีแนวปฏิบัติในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายใหมํที่สนใจเป็นผู๎
ประเมินคุณภาพการศึกษาแตํไมํมีประสบการณ๑ในการประเมินคุณภาพการศึกษาเข๎าสูํระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให๎เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
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  จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยร๎อยละ 70 ยังไมํมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หนํวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรํให๎หนํวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ และ
เพ่ือให๎ดําเนินงาน การขับเคลื่อนให๎ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบันจึงต๎องมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระบบการทํางานเพ่ือให๎เกิดการ
พัฒนาไปอยํางตํอเนื่อง และการจัดโครงการ กิจกรรมตํางๆ ของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น จะทําให๎มี
เครือขํายที่รํวมกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการรํวมกันสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกั นคุณภาพการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายความรํวมมือด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา หาแนวทางการทํางานอยํางเป็นระบบให๎มี
คุณภาพรํวมกัน เพ่ือเป็นการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เกิดขึ้นระหวําง
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎ผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีทักษะในการทําหน๎าที่เป็นผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. เพ่ือเสริมสร๎างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวําง
สถาบันการศึกษา 

3. เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือสนับสนุนเครือขํายการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางสถาบันการศึกษา  

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 9  ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม -เครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา 11 สถาบัน 

-เครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
-เครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ๑ 
-เครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากร 60 คน 
1.2 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 
1.3 หนํวยงานเข๎ารํวมกิจกรรม 8 หนํวยงาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกณฑ๑มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา   
2.2. มีแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ๑ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาระหวํางสถาบันการศึกษา 
2.3. คณะ/สถาบัน/สํานัก มีสํวนรํวมในการสร๎างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 12.43 เป็นเงิน 186,500 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 53.34 เป็นเงิน 800,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 17.95 เป็นเงิน 269,300 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ 16.28 เป็นเงิน 244,200 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพ 
เกณฑ๑ประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2557 

1 ครั้ง 84,200 1 ครั้ง 84,200 
            

2 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพ 
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) 

1 ครั้ง 24,300 1 ครั้ง 24,300 
          

3 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษาสําหรับผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1 ครั้ง 224,000   1 ครั้ง 224,000     

4 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษาสําหรับผู๎บริหาร 

1 ครั้ง 224,000   1 ครั้ง 224,000     

5 อบรมเกณฑ๑การประกันคณุภาพการศึกษาสูํความ
เป็นเลิศ EdPEx ระยะที่ 2 สําหรับบุคลากรด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1 ครั้ง 224,000   1 ครั้ง 224,000     

6 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกนัคุณภาพก 1 ครั้ง 41,300     1 ครั้ง 41,300   
7 งานบริหารจดัการประกันคณุภาพการศึกษา 4 ไตรมาส 312,700 1 ไตรมาส 78,000 1 ไตรมาส 78000 1 ไตรมาส 78,000 1 ไตรมาส 78,700 
8 กิจกรรมพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษา 3 ไตรมาส 365,500   1 ไตรมาส 50,000 1 ไตรมาส 150,000 1 ไตรมาส 165,500 

รวมทั้งสิ้น  1,500,000     186,500  800,000  269,300  244,200 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 
84,200  

 งบด าเนินงาน   
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ   
 ดําเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัต ิ   
 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา เกณฑ๑ประกันคณุภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 

2557 
  

 ค่าตอบแทน  9,600  
 -คําวิทยากร 2 วัน 1 คน 16 ชม. 600 บาท 9,600  
 ค่าวัสดุ  39,500  
 -คําวัสด ุ 150 คน   250 บาท 37,500  
 -ปูายไวนิล 1 ผืน   2,000 บาท 2,000  
 ค่าใช้สอย  35,100  
 -คําอาหาร 2 วัน  150 คน 2 วัน 50 บาท 15,000  
 -คําอาหารวําง 150 คน 4 มื้อ 25 บาท 15,000  
 -คําเดินทางวิทยากร         
 -  คําพาหนะ 2 คน   4,000 บาท 4,000  
 -  คําที่พัก 2 วัน 1 คืน 1,100 บาท 1,100  
2 กิจกรรมที่ อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) 
24,300  

 งบด าเนินงาน    
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ   
 ดําเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัต ิ   

 อบรมให๎ความรู๎บุคลากรด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ    
 ค่าตอบแทน  6,800  
 -คําวิทยากร  1 คน 8 ชม. 600 บาท 4,800  
 -คําพาหนะ 1 คน     2,000  
 ค่าวัสด ุ  12,500  
 -คําวัสด ุ 50 คน   250 บาท 12,500  
 ค่าใช้สอย  5,000  
 -คําอาหาร 1 วัน  50 คน 1 วัน 50 บาท 2,500  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําอาหารวําง 50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
3 กิจกรรมที่ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 224,000  
 งบด าเนินงาน   
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวม   
  ดําเนินการซื้อจา๎ง/ขออนุมัต ิ   
  อบรมให๎ความรูด๎๎านการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับบุคลากรทางการศึกษา   
 ค่าตอบแทน  14,400  
 -คําวิทยากร 3 วัน 3 คน 8 ชม. 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสดุ  12,500  
  คําวัสด ุ 50 คน   250 บาท 12,500  
 ค่าใช้สอย  197,100  
         - คําอาหาร 3 วัน 2 คืน 50 คน 3  วัน 250  บาท  37,500  
         - คําอาหารวําง  50 คน 6 มื้อ 50 บาท 15,000  
     - คําที่พัก 3 คน 3 วัน 1,100 บาท 6,600  
 -คําเดินทางผู๎เข๎ารํวมอบรม         
 - คําบํารุงรถคําน้ํามัน 2 คัน  3 วัน  1,000 บาท 6,000  
 - คําพาหนะ 2 คัน 3 วัน 2,000 บาท 12,000  
 - คําเชําเหมารถโดยสาร 4 คัน 3 วัน 2,500 บาท 30,000  
 - คําที่พัก 50 คน  2  วัน 900  บาท  90,000  
4 กิจกรรมที่ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 224,000  
 งบด าเนินงาน   
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ   
 ดําเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัต ิ   
  อบรมให๎ความรูด๎๎านการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับผู๎บริหาร   
 ค่าตอบแทน  14,400  
  คําวิทยากร 3 วัน 3 คน 8 ชม. 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสดุ  12,500  
  คําวัสด ุ 50 คน   250 บาท 12,500  
 ค่าใช้สอย  197,100  
         - คําอาหาร 3 วัน 2 คืน 50 คน 3  วัน 250  บาท  37,500  
         - คําอาหารวําง  50 คน 6 มื้อ 50 บาท 15,000  
     - คําที่พัก 3 คน 3 วัน 1,100 บาท 6,600  
 คําเดินทางผู๎เขา๎รํวมอบรม         
 - คําบํารุงรถคําน้ํามัน 2 คัน  3 วัน  1,000 บาท 6,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําพาหนะ 2 คัน 3 วัน 2,000 บาท 12,000  
 - คําเชําเหมารถโดยสาร 4 คัน 3 วัน 2,500 บาท 30,000  
 - คําที่พัก 50 คน  2  วัน 900  บาท  90,000  
5 กิจกรรมที่ อบรมเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ระยะที่ 2 ส าหรับบุคลากรด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
224,000  

 งบด าเนินงาน   
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวม   
 ดําเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัต ิ   
 อบรมเกณฑ๑การประกันคณุภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ EdPEx ระยะที่ 2 สําหรับบุคลากรด๎านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
  

 ค่าตอบแทน  14,400  
 คําวิทยากร 3 วัน 3 คน 8 ชม. 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสดุ  12,500  
 คําวัสด ุ 50 คน   250 บาท 12,500  
 ค่าใช้สอย  197,100  
 1) คําอาหาร 3 วัน 2 คืน 50 คน 3  วัน 250  บาท  37,500  
         2) คําอาหารวําง  50 คน 6 มื้อ 50 บาท 15,000  
     3) คําที่พัก 3 คน 2 วัน 1,100 บาท 6,600  
 คําเดินทางผู๎เขา๎รํวมอบรม    
 - คําบํารุงรถคําน้ํามัน 2 คัน  3 วัน  1,000 บาท 6,000  
 - คําพาหนะ 2 คัน 3 วัน 2,000 บาท 12,000  
 - คําเชําเหมารถโดยสาร 4 คัน 3 วัน 2,500 บาท 30,000  
 - คําที่พัก 50 คน 2 คืน 900 บาท 90,000  
6 กิจกรรมที่ พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ 41,300  

 งบด าเนินงาน   
 ติดตํอประสานงานวิทยากร   
 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ   
 ดําเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัต ิ   
 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพ   
 ค่าตอบแทน    8,800   
 1)       คําวิทยากร 1 วัน 1 คน 8 ชม. 1,100 บาท 8,800  

 ค่าวัสดุ   10,000   
 1)       คําวัสด ุ 50 คน     200 บาท 10,000   

 ค่าใช้สอย  22,500   
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 1)       คําอาหาร 1 วัน  50 คน  1 วัน  50  บาท  2,500  
 2)    คําอาหารวําง 50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
 3)   คําเชําเหมารถ 1 คัน     2,500 บาท 2,500  
 4) รางวัลแนวปฏิบัติที่ด ี                
  - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล     5,000 บาท 5,000  
  - รางวัลชนะรองเลิศ 1 รางวัล     3,000 บาท 3,000  
  - รางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล     2,000  บาท 2,000   
  - รางวัลชนะรองชนะชมเชย 5 รางวัล      1,000  บาท        5,000   
7 งานบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 312,700  
 ค่าวัสดุ  164,700  
    - คําวัสดสุํานักงาน 25 ครั้งๆละ     80,200  
    - คําหมึกเครื่องพิมพ๑ 4 ครั้งๆละ     50,000  
    - คํากระดาษ A4 4 ครั้งๆละ   105 บาท 10,500  
    - คําถํายเอกสาร 12 ครั้งๆละ     24,000  
 ค่าใช้สอย  105,000  
    - คําจ๎างเหมาบริการ 1 ครั้งๆละ 200 เลํม 200 บาท 40,000  
    - คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ 25 ครั้งๆละ     30,000  
    - คําเชําเหมารถโดยสาร 6  ครั้งๆละ   2,500 บาท 15,000  
    - คําลงทะเบียน 4 ครั้งๆละ     20,000  
 ค่าตอบแทน  40,000  
    - คําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ครั้งๆละ     40,000  
 ค่าสาธารณูปโภค  3,000  
    - คําดวงตราไปรษณียากร 1 ครั้ง     3,000  
8 กิจกรรมพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษา 365,500  
 ค่าวัสดุ     175,500  
    - คําวัสดสุํานักงาน 8 ครั้งๆละ     175,500  

 ค่าใช้สอย  150,000  
    - คําจ๎างเหมาบริการ 8 ครั้งๆละ     80,000  
    - คําอาหาร และอาหารวําง 5 ครั้งๆละ     50,000  
    - อื่นๆ 8 ครั้งๆละ     20,000  
 ค่าตอบแทน 40,000  
 คําตอบแทน 4  ครั้งๆละ   10,000 บาท 40,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําวัสดุและคําใช๎สอย 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434204601 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ อบรมใหค้วามรู้บคุลากรด้านการประกนัคุณภาพ เกณฑ์
ประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2557

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่        84,200      84,200

151434204602 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ อบรมใหค้วามรู้บคุลากรด้านการประกนัคุณภาพ เร่ือง 
แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่        24,300      24,300

151434204603 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ อบรมใหค้วามรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับ
บคุลากรทางการศึกษา

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่     224,000     224,000

151434204604 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ อบรมใหค้วามรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับ
ผู้บริหาร

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่     224,000     224,000

151434204605 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ อบรมเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
EdPEx ระยะท่ี 2 ส าหรับบคุลากรด้านการประกนัคุณภาพ

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่     224,000     224,000

151434204606 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ พฒันาแนวปฏบิติัท่ีดีด้านการประกนัคุณภาพ 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่       41,300      41,300
151434204607 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ งานบริหารจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่        78,000       78,000       78,000     78,700     312,700
151434204608 1010200 กองนโยบายและแผน โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ กจิกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50,000      150,000    165,500      365,500

186,500     800,000    269,300    244,200  1,500,000 

พ.ศ. 2558

รวม
รหสั

เงินทนุ

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยมีผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มข้ึน 
2. หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวําง

สถาบันการศึกษา 
3. หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยได๎แนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยได๎เครือขํายการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางสถาบันการศึกษา  
 

 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
เชิงปริมาณ 
1.1. ผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นไปตามเปูาหมาย       
1.2. หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และจัดทําบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ

ระหวํางสถาบันการศึกษา    
เชิงคุณภาพ 
1.3. ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกณฑ๑มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ิมข้ึน  
1.4. ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะในการทําหน๎าที่เป็นผู๎ประเมินคุณภาพภายใน   
1.5. แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ๑ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
เชิงเวลา 
ร๎อยละการดําเนินงานตามแผนงาน  
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 5. บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการดําเนินงาน: 16. ปรับฐานกําหนดทิศ 
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มาตรการ/งาน/โครงการ: 62. กําหนดหลักคิด (core value) 11 ประการในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการถํายทอดสูํผู๎ปฏิบัติในทุกระดับเพ่ือให๎มีทิศทางในการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

 
1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 
151434204700 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 322,440  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: นางลักขณา  เตชวงษ๑ 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เป็นหนํวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน  

การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา   อาจารย๑และบุคลากร  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลําว  เป็นงานที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับการจัดทําข๎อมูลและการจัดซื้อวัสดุ  
ครุภัณฑ๑  การพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ๑สํานักงาน  เพื่อใช๎ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเบิกจํายเบี้ยเลี้ยง  
ในการไปติดตํอประสานงานกับหนํวยงานดํางๆ ดังนั้นเพื่อให๎การดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย  จึงจําเป็นต๎องเตรียมทรัพยากรเพ่ือใช๎ปฏิบัติให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและให๎บริการแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่    2     ตัวบํงชี้   2.5  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อม 

การเรียนรู๎   
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ๑ๆ  ในการดําเนินการ 2 ภาคเรียน 
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารับบริการ 5,600 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ๑เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
2.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ  ร๎อยละ 65 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 1.6.00  เป็นเงิน   5,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 20.15  เป็นเงิน  65,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 58.14  เป็นเงิน 187,440 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 20.15   เป็นเงิน  65,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานบริหารจดัการเรียนการสอน           
 - จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 8 ครั้ง 312,440   3 60,000 3 182,440 2 70,000 

 - คําซํอมบํารุงครุภณัฑ๑ตํางๆ 4 ครั้ง 10,000     1 5,000 1 5,000 
รวมท้ังสิ้น  322,440  5,000  65,000  187,440  75,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 งานบริหารการจัดการเรียนการสอน 322,440  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าวัสดุ 312,440  
 - จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 8 ครั้งๆละ   37,750 บาท 312,440  
          
  ค่าใช้สอย 10,000  
 - คําซํอมบํารุงครุภณัฑ๑ตํางๆ 2 ครั้งๆละ   5,000 บาท 10,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 322,440  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151434204701 1010300 กองบริการการศึกษา  งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ งานบริหารการจัดการเรียนการสอน 1102 5102020100 ค่าใชส้อย          5,000        5,000        10,000
151434204701 1010300 กองบริการการศึกษา  งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ งานบริหารการจัดการเรียนการสอน 1102 5102030100 ค่าวสัดุ      60,000      182,440      70,000      312,440

           -        60,000      187,440      75,000      322,440

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  มีทรัพยากรเพียงพอตํอการสนับสนุนการเรียนการสอน 
9.2  สามารถออกสาระสําคัญ  เชํน  ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบปริญญาบัตร  ใบแทน

ใบรับรองคุณวุฒิได๎อยํางถูกต๎องรวดเร็ว 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ทรัพยากรเพียงพอตํอการสนับสนุนการเรียนการสอน ร๎อยละ 80 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย๑  
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 1. ปรับและขยายแผนการรับสมัคร 

2. ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาตํางๆ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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151434204800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:       995,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      นางลักขณา  เตชวงษ๑ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย๑  
และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดทําข๎อมูล การติดตํอ
ประสานงานการออกเอกสารตํางๆ  จํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือให๎การดําเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
จึงจําเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ และครุภัณฑ๑ในการให๎บริการแกํนักศึกษาให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องจัดซื้อ
ครุภัณฑ๑ดังกลําว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและให๎บริการแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่    2     ตัวบํงชี้   2.5  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อม 

การเรียนรู๎      
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนครุภัณฑ๑เครื่องปั๊มนูนตรามหาวิทยาลัย 1 เครื่อง 
1.2 จํานวนครุภัณฑ๑ตรวจข๎อสอบ 1 เครื่อง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ๑เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
2.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ  ร๎อยละ 65 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน 995,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 จัดซื้อครภุัณฑ๑           
 - เครื่องปั๊มนูนตรามหาวิทยาลัย 1  เครื่อง 400,000 1 400,000       

 - เครื่องตรวจข๎อสอบ 1  เครื่อง 595,000 1 595,000       
รวมท้ังสิ้น  995,000  995,000       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 995,000  
 งบลงทุน   
 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 995,000  
 - เครื่องปั๊มนูนตรา

มหาวิทยาลยั 
1 เครื่องๆ ละ 1 400,000 400,000 บาท 400,000  

 - เครื่องตรวจข๎อสอบ 1 เครื่องๆ ละ 1 595,000 595,000 บาท 595,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 995,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434204801 1010300 กองบริการการศึกษา โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการศึกษาและบริหารจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8325007036 เคร่ืองปัม๊นูนตรามหาวทิยาลัย 400,000   400,000

151434204801 1010300 กองบริการการศึกษา โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการศึกษาและบริหารจัดการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8329009043 เคร่ืองตรวจขอ้สอบ 595,000   595,000

   995,000            -              -             -     995,000

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  มีครุภัณฑ๑เพ่ือใช๎ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

 10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  ผู๎เข๎ารับบริการมีความพึงพอใจในการเข๎ารับบริการ ร๎อยละ 80  
10.1.2  มีครุภัณฑ๑เพียงพอตํอการใช๎งาน   

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย๑ 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลครุภัณฑ๑ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 2. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 4. ปรับและขยายแผนการรับสมัคร 

5. ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาตํางๆ 
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องปั๊มนูนตรา
มหาวิทยาลยั 

1 เครื่อง 400,000 400,000 มาตรฐานฯ 

     - ตราประทับสญัลักษณ๑เป็นเครื่อง
ประทับตรานูนไฟฟูาที่สามารถรองรับงาน
ประทับตรานูนเอกสารจํานวนมาก 

     - ตราประทับสญัลักษณ๑ต๎องเป็นลายนูน  
คมชัด  เพื่อปูองกันการปลอมแปลง 

     - มีอุปกรณ๑นับจํานวนครั้งท่ีเครื่อง
ประทับตรานูน 

     - แมํพิมพ๑ทําจากทองเหลือง 
2 เครื่องตรวจข๎อสอบ 1 เครื่อง 595,000 595,000 มาตรฐานฯ 
     - สามารถอํานข๎อสอบได๎ขนาดตั้งแตํ  

2.5 X 5 นิ้ว  
     - สามารถอํานข๎อสอบได๎สองหน๎าในการ

อํานครั้งเดียว 
     - สามรถจําแนกรอยฝนของข๎อสอบได๎ไมํ

น๎อยกวํา 15 ระดับ 
รวม 995,000  
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1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
151434204900 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 322,440 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางสารภี  พูลศิร ิ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ  และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ให๎แกํนักศึกษา  จัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ครบทั้ง 5 ด๎าน       
ให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมเพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค๑  และตามวิสัยทัศน๑  
ของกองพัฒนานักศึกษา ที่วําบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต๎องเป็นคนเกํง  คนดี  และมี
บุคลิกภาพดี  เป็นที่ยอมรับของสังคม อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ ให๎กับนักศึกษาได๎เข๎า
มาใช๎บริการตามความต๎องการอยํางเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจตําง ๆ ในหนํวยงาน ยํอมต๎องอาศัย  ทั้งบุคลากร 
เครื่องใช๎สํานักงาน วัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ในการบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎ ทั้งบุคลากร นักศึกษา        
และผู๎มาใช๎บริการ เพราะงานบริการนั้น ถือวําเป็นวัตถุประสงค๑หลักของการบริหารงานสํานักงาน 
            ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ใช๎บริการที่
เกี่ยวข๎องเป็นภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร๎อมในด๎าน วัสดุ อุปกรณ๑เครื่องใช๎สํานักงานตําง ๆ ที่จะต๎องใช๎
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพทั้งในด๎านการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนํวยงานให๎สมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 398 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎ เป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 ก.พ.ร.        ตัวชี้วัดที่ 11 มหาวิทยาลัยได๎คําคะแนนตามเกณฑ๑การบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 7) 
                     ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารับบริการ 1,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ที่เข๎ารับบริการ 100 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู๎เข๎ารับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 32.57  เป็นเงิน 105,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 31.01  เป็นเงิน 100,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 21.71  เป็นเงิน 70,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 14.71   เป็นเงิน  47,440 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา 4 ครั้ง 202,440 1 ครั้ง 70,000 1  ครั้ง 70,000 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 22,440 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร           
 -ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจํายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย๑และ
เจ๎าหน๎าท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

30 ครั้ง 120,000 
 

8 ครั้ง 35,000 8 ครั้ง 30,000 8 ครั้ง 30,000 6 ครั้ง 25,000 

รวมท้ังสิ้น  322,440  105,000  100,000  70,000  47,440 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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  งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 202,440  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าวัสดุ 202,440  
 -วัสดุสํานักงาน 4   ครั้งๆละ   40,000 บาท 100,000  
 -วัสดุ/ไฟฟูา/ประปา 4 ครั้งๆละ   20,000 บาท 30,000  
 -วัสดุงานบ๎านงานสวน 4 ครั้งๆละ   15,000 บาท 50,000  
 -คําปูาย/คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ   22,440 บาท 22,440  
2 กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 120,000  
 งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้สอย 120,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง       25,000  
 -คําที่พัก       30,000  
 -คําน้ํามัน       35,000  
 -คําบํารุงรถ       20,000  
 -คําทางดํวน       5,000  
 -คําลงทะเบียน       5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 322,440  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน แฉพาะค่าใช้สอยและวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434204901 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา งานบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา 1102 5102030100 ค่าวสัดุ 70000 70000 40000 22440   202,440
151434204902 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา งานส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของบคุลากร 1102 5102020100 ค่าใชส้อย 35000 30000 30000 25000   120,000

    105,000    100,000       70,000     47,440   322,440

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ได๎อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2. สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู๎และทักษะ และสามารถนํามาใช๎เป็นแนวทางในการ

พัฒนางานได ๎
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 มหาวิทยาลัยได๎คําคะแนนตามเกณฑ๑การบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด7 มิติที่ 2 ) ไมํน๎อยกวํา 
         ร๎อยละ 80 (กรพ.11)   

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

                     นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
            นโยบายยํอยที่ 4.1 การศึกษา 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
                     ยุทธศาสตร๑ที ่5 :บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางานสูํ 
                                          ความเป็นเลิศ 

ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 5 : บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือพัฒนางานสูํความเป็นเลิศ 

แนวทางการดําเนินงาน: 1.การสร๎างเสถียรภาพด๎านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
2.วางระบบและกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ:           1.กําหนดมาตรการประหยัดใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคําลดรายจํายที่

ฟุุมเฟือย 
2.วิเคราะห๑และปรับปรุงระบบกระบวนการและจัดลําดับความสําคัญกระบวนการการดําเนินงานของทุก

งาน 
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151434205000 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ประเภทหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:       450,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      กองพัฒนานักศึกษา : นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกตํางๆ   ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่  และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย๑สัมพันธ๑ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น  
  ดังนั้นหอพักจึงสมควรได๎รับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี  มีความพร๎อมที่จะ
ให๎บริการและอํานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีความจําเป็นต๎องพักอาศัยอยูํหอพักอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
งานหอพักนักศึกษา จึงจําเป็นจะต๎องจัดหา ครุภัณฑ๑ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให๎บริการและอํานวยความสะดวกแกํ
นักศึกษาให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการให๎บริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาภายในหอพัก 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5.2 มีงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นและสังคม 
                     ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50        

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าพักอาศัยในหอพักประจําปีการศึกษา 2556 เทอม 

2/2555 
269 คน 

1.2 จํานวนนักศึกษาที่เข๎าพักอาศัยในหอพักประจําปีการศึกษา 2556 เทอม 
1/2556 

269 คน 

1.3 จํานวนอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่เข๎าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 16  คน 
 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู๎เข๎ารับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน  450,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศกึษา           

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์           
 -ชุดกล๎องวงจรปิดหอพักนักศึกษา  1 ชุด 450,000 1 ชุด 450,000       

รวมท้ังสิ้น  450,000  450,000       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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  งานจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา 450,000  
 งบลงทุน   
 ครุภัณฑ์   
 -ชุดกล๎องวงจรปิดหอพักนักศึกษา        450,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 450,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434205001 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานจัดซ้ือครุภณัฑ์หอพกันักศึกษา งานจัดซ้ือครุภณัฑ์หอพกันักศึกษา 1103 8323040045 ชดุกล้องวงจรปดิหอพกันักศึกษา      450,000   450,000
     450,000            -              -             -     450,000

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎

สถานศึกษา  
2. อาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นและสังคมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

                     นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
            นโยบายยํอยที่ 4.1 การศึกษา 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
              ยุทธศาสตร๑ที่ 6 :  ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง 
                     พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ  

 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: ยุทธศาสตร๑ที่ 6 : ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 

แนวทางการดําเนินงาน: 30.พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎อุดมศึกษา 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 94.สร๎างบรรยากาศความคึกคักให๎เหมาะสมกับการเป็นแหลํงเรียนรู๎

อุดมศึกษา 
             95.จัดสวัสดิการ การอํานวยความสะดวกให๎เอ้ือตํอการเป็นแหลํงเรียนรู๎

อุดมศึกษา 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 ชุดกล๎องวงจรปิดหอพัก
นักศึกษา 

1 ชุด 450,000 450,000 มาตรฐานฯ 

     -เครื่องบันทึกภาพ ระบบดิจิตอล ( CCTV ) 
     กล๎อง IP ความละเอียด ไมํน๎อยกวํา 2 Mp 
     จํานวน 20 ตัว สายสัญญาณ CAT 5E 
     สายไฟฟูา  AC 220  SATA -1 TB 
     ตู๎Rack เก็บเครื่องบันทึกภาพ 
     ค าชี้แจงฯ 
     -ปูองกันอันตรายเบื้องต๎นและทรพัย๑สินที่เกิด 

     อาจจากความเสียหาย 
      

รวม 450,000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 410 

 

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
151434205100 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 2,000,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นแหลํงสนับสนุนภารกิจหลักในด๎านสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย๑ รวมทั้งเป็นไปตาม
วิสัยทัศน๑ คือ จัดหาและให๎บริการโครงสร๎างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎เป็นไปตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นกิจกรรม โครงการ
ประจํา ที่ต๎องให๎บริการแกํนักศึกษา คณาจารย๑ ชุมชนและท๎องถิ่น จึงจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา วัสดุอุปกรณ๑ทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบเครือขําย และซอฟท๑แวร๑ บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ๑ภายในสํานักฯ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมให๎นักศึกษาได๎ใช๎ในการเรียนอยํางถูกลิขสิทธิ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2. เพ่ือเพ่ิมชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียน 
3. เพ่ือสนับสนุนระบบฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ทํางานได๎ปกติ 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 22  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 1 ตัวบํงชี้ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 องค๑ประกอบที่ 7 ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ 8 ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ 9 ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2  การเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย๑ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
      2.  เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ในชุมชนและท๎องถิ่น 
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
 จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จําแนกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     26.57 เป็นเงิน     531,410 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     18.93 เป็นเงิน     378,570 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ    14.52 เป็นเงิน     290,426 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ     39.98 เป็นเงิน     799,594 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดั
บ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
 งบรายจ่ายอื่น           
1 ค่าใช้สอย  1,278,696         
 1.1 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห๎อง Server  (4 งวด) 1 งาน 66,340 1 งาน 66,340       
 1.2 บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ (UPS)  (2 งวด) 1 งาน 99,510 1 งาน 99,510       
 1.3 บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟูา  (4 งวด) 1 งาน 19,260 1 งาน 19,260       
 1.4 บํารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ 856     1 ช่ือ 856   
 1.5 บํารุงรักษาระบบดบัเพลิงห๎อง Server (3 งวด) 1 งาน 41,730 1 งาน 41,730       
 1.6 คําบริการ Cloud Service 1 งาน 74,000   1 งาน 74,000     
 1.7 คําสมาชิก IT Academy 1 สมาชิก 85,000     1 สมาชิก 85,000   
 1.8 คําลิขสิทธ์ิ โปรแกรม Microsoft Campus 1 สิทธ์ิ 642,000       1 สิทธ์ิ 642,000 
 1.9 คําลิขสิทธิ ์Anti-Virus 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000       
 1.10 ซํอมบํารุงครุภณัฑ๑และอาคารสถานท่ี 12 รายการ 200,000 3 รายการ 50,000 3 รายการ 50,000 3 รายการ 50,000 3 รายการ 50,000 
2 ค่าวัสดุ  503,024         
 2.1 วัสดุ IT 58 รายการ 503,024 18 รายการ 150,000 20รายการ 200,000 14 รายการ 100,000 6 รายการ 53,024 
3 ค่าสาธารณูปโภค  218,280         
 3.1 คําบริการวงจรอินเทอร๑เน็ต 12 เดือน 218,280 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 

รวมท้ังสิ้น  2,000,000  531,410  378,570  290,426  799,594 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 งานสนับสนนุการพัฒนา  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 ค่าใช้สอย 1,278,696  
 1.1  บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4  งวด 1 งวด ๆ ละ 16,585 บาท 66,340  
 1.2  บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ

(UPS) 
2 งวด 1 งวด ๆ ละ 49,755 บาท 99,510  

 1.3  บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟูา 4 งวด 1 งวด ๆ ละ  4,815 บาท 19,260  
 1.4  บํารุงรักษาเครื่อง domain 

name aru.ac.th 
1 ช่ือ 1 ช่ือ ๆ ละ 856 บาท 856  

 1.5  บํารุงรักษาระบบดับเพลิง 3 งวด 1 งวด ๆ ละ 13,910 บาท 41,730  
 1.6  คําบริการ Cloud Service 1 งาน  1 งาน ๆ ละ 74,000 บาท 74,000  
 1.7  คําสมาชิก IT Academy 1 สมาชิก 1 งาน ๆ ละ 85,000 บาท 85,000  
 1.8  คําลิขสิทธิ์ โปรแกรม 

Microsoft Campus 
1 สิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ ๆ ละ 642,00

0 
บาท 642,000  

 1.9  คําลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 1 งาน 1 งาน ๆ ละ  50,000 บาท 50,000  
 1.10 ซํอมบํารุงครุภณัฑ๑และอาคาร

สถานท่ี 
12 รายการ     200,000  

 ค่าวัสดุ 503,024  
 2.1 วัสดุ IT 58 รายการ     503,024  
 ค่าสาธารณูปโภค 218,280  
 3.1 คําบริการวงจรอินเตอร๑เน็ต

(ศูนย๑อํางทอง) 
12 เดือน 1 เดือน ๆ ละ 18,190 บาท 218,280  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศหอ้ง
 Server  (4 งวด)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 66,340 66,340       
151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟ

(UPS)  (2 งวด)
1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 99,510 99,510       

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้
(4 งวด)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 19,260 19,260       

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บ ารุงรักษา domain name
aru.ac.th

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 856 856           

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บ ารุงรักษาระบบดับเพลิงหอ้ง
Server (3 งวด)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 41,730 41,730       

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าบริการ Cloud Service 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 74,000 74,000       
151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าสมาชกิ IT Academy 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 85,000 85,000       
151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าลิขสิทธิ ์โปรแกรม Microsoft

 Campus
1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 642,000 642,000     

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าลิขสิทธิ ์Anti-Virus 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50,000 50,000       
151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคาร

สถานที่
1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000     

151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ วสัดุ IT 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 150,000   200,000   100,000   53,024    503,024     
151434205101 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ งานสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าบริการวงจรอนิเทอร์เน็ต 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 54,570    54,570     54,570     54,570    218,280     

   531,410    378,570    290,426   799,594    2,000,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยํางเพียงพอ 
2. ผู๎ใช๎บริการมีชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ทํางานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวํา รัอยละ 80 
10.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข๎าใช๎บริการ ไมํน๎อยกวํา 

ร๎อยละ 80 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
5. นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   

         นโยบายยํอยที่  4.1  :  การศึกษา 
6. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
    นโยบายที่  1  :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเกณฑ๑มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ๑ที่  1  :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

7. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค๑ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนดําเนินการ 
 ตัวบํงชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค๑ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบํงชี้  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  องค๑ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบํงชี้  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบํงชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 มิติที่  2  :  มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่  5  :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 มิติที่  4  :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามเกณฑ๑การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวชี้วัดที่  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 6.  ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา

และบริหารจัดการเทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงพาทางวิชาการ 
แนวทางการดําเนินงาน: 29. เสริมบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 89. ปรับปรุงโครงสร๎างของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยให๎ศูนย๑สารสนเทศมีความคลํองตัวในการบริหารงานโดยให๎มีบทบาททัดเทียมกัน 
91. ระบบการเชื่อมตํอสัญญาณ wifi ครอบคลุมในทุกจุดที่สําคัญของ

มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสร๎างจุดเชื่อมตํอสําหรับบุคลทั่วไป ในการสืบค๎นข๎อมูล 
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151434205200 งานสนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 2,000,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู๎ จึงจําเป็นต๎องจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ๑และไมํตีพิมพ๑  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ใหมํๆ ให๎มีความทันสมัยและหลากหลายทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑ในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทําฐานข๎อมูลในการสืบค๎นที่ดีทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให๎บริการให๎ดียิ่งข้ึน  รวมทั้งซํอมบํารุงครุภัณฑ๑ท่ีเกี่ยวข๎องและสถานท่ีให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน
ตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่ดีและทันสมัย 
2. เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
3. เพ่ือสนับสนุนให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยรักการอํานและมีการ

เรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
4. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได๎มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
5. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 องค๑ประกอบที่ 7 ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ 8 ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ 9 ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย๑ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
      2.  เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ในชุมชนและท๎องถิ่น 
    
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

 จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ (ประมาณตํอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     11.94 เป็นเงิน     238,760 บาท  
      ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ     33.10 เป็นเงิน     662,000 บาท 
     ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ     25.62 เป็นเงิน     512,440 บาท 
      ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ     29.34 เป็นเงิน     586,800 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

 
งานสนับสนนุการพัฒนาส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบรายจ่ายอื่น           
1 ค่าใช้สอย  726,760         
 1.1 บํารุงรักษาระบบห๎องสมุดอัตโนมัต ิ 1 งาน 256,800       1 งาน 256,800 
 1.2 บํารุงรักษาลิฟต๑โดยสาร (12 งวด) 1 งาน 29,960 1 งาน 29,960       

 
1.3 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนกิส๑ (E-book) 
ภาษาอังกฤษ 

45 รายการ 240,000   15 รายการ 80,000 15 
รายการ 

80,000 15 
รายการ 

80,000 

 
1.4 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนกิส๑ (E-book)  
ภาษาไทย 

200 
รายการ 

200,000 50 รายการ 50,000 100 
รายการ 

100,000  50 
รายการ 

50,000   

2 ค่าวัสดุ  1,273,240         

 2.1 หนังสือ 3,000 เลํม 1,028,800 300 เลํม 
128,800 

1,200 เลํม 
400,000 1,000 

เลํม 
300,000 

500 เลํม 
200,000 

 2.1 วัสดุสํานักงาน 15 รายการ 244,440 2 รายการ 30,000 5 รายการ 82,000 5 รายการ 82,440 3 รายการ 50,000 
รวมท้ังสิ้น  2,000,000  238,760  662,000  512,440  586,800 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 งานสนับสนนุการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000,000  
 ค่าใช้สอย 726,760  
 1 บํารุงรักษาระบบห๎องสมุด

อัตโนมัต ิ
1 งาน 1 งานละ 256,800 บาท 256,800  

 2 บํารุงรักษาลิฟต๑โดยสาร 1 งาน 1 งานละ 29,960 บาท 29,960  
 3 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 

(E-book)   (ภาษาอังกฤษ) 
45 รายการ     240,000  

 4 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 
(E-book) (ภาษาไทย) 

200 รายการ     200,000  

 ค่าวัสดุ 1,273,240  
 1 หนังสือ 3,000 เลํม     1,028,800  
 2 วัสดุ 15 รายการ     244,440  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

บ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติ 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 256,800     256,800

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 29,960      29,960

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ค่าบริการหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book)   (ภาษาองักฤษ)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 80000 80000 80000     240,000

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ค่าบริการหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 
(E-book) (ภาษาไทย)

1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 50000 100000 50000     200,000

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

หนังสือ 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 128,800 400,000 300,000 200,000  1,028,800

151434205201 1080000 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 งานสนับสนุนการพฒันาส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

วสัดุ 1105 5105020100 งบรายจ่ายอืน่ 30,000 82,000 82,440 50,000     244,440

   238,760    662,000    512,440   586,800  2,000,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยํางเพียงพอ 
2. ผู๎ใช๎บริการมีชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ทํางานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวํา รัอยละ 80 
10.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข๎าใช๎บริการ ไมํน๎อยกวํา 

ร๎อยละ 80 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
8. นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   

         นโยบายยํอยที่  4.1  :  การศึกษา 
9. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
    นโยบายที่  1  :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเกณฑ๑มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ๑ที่  1  :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

10. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค๑ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนดําเนินการ 
 ตัวบํงชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค๑ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบํงชี้  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  องค๑ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบํงชี้  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบํงชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 มิติที่  2  :  มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่  5  :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 มิติที่  4  :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามเกณฑ๑การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวชี้วัดที่  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 

 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: 5. บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
พัฒนางานสุํความเป็นเลิศ 

แนวทางการดําเนินงาน: 3. ปรับปรุงระบบการบริหารกลไกลดําเนินการ เน๎นหลักธรรมาภิ
บาลและการมีสํวนรํวม 

     5. วางระบบและกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 73. วิเคราะห๑และปรับปรุงระบบ กระบวนการ และจัดลําดับความสําคัญของ
กระบวนการดําเนินงานของทุกงาน 
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151434205300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู ํ
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,053,300  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสร๎างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน จึงจําเป็นต๎องจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือให๎บริการแกํนักศึกษา และ
บุคลากร เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน ให๎มีความเหมาะสม ทันสมัย   และเพ่ือสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การบริหารวิชาการให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูํสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานให๎มีความทันสมัย ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 427 

 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 22  ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 องค๑ประกอบที่ 7 ตัวบํงชี้ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบํงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค๑ประกอบที่ 8 ตัวบํงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค๑ประกอบที่ 9 ตัวบํงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2  การเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย๑ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
      2.  เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ในชุมชนและท๎องถิ่น 
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5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
 จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จําแนกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ (ประมาณตํอเดือน) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ      100 เป็นเงิน     3,053,300 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบลงทุน           
1 ค่าครุภัณฑ์  3,053,300         
 1.1  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 1 ระบบ 1,949,400 1 ระบบ 1,949,400       
 1.2  เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 2500 5 เครื่อง 119,500 5 เครื่อง 119,500       
 1.3  ระบบโทรสารอิเล็กทรอนิกส๑ 1 ระบบ 984,400 1 ระบบ 984,400       

รวมท้ังสิ้น  3,053,300  3,053,300       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 งบลงทุน   
 ค่าครุภัณฑ์ 3,053,300  
 1.1  ระบบสารสนเทศสนับสนุน

การตัดสินใจ 
1 ระบบ 1 ระบบละ 1,949,400 บาท 1,949,400  

 1.2  เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร๑
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2500 

5 เครื่อง 1 เครื่องละ 23,900 บาท 119,500  

 1.3  ระบบโทรสารอิเล็กทรอนิกส๑ 1 ระบบ 1 ระบบละ 984,400 บาท 984,400  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,053,300  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434205301 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1103 8325013074 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

1,949,400  1,949,400

151434205301 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1103 8323039038 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2500

119,500     119,500

151434205301 1080000 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าส านักวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1103 8320017066 ระบบโทรสารอเิล็กทรอนิกส์ 984,400     984,400

 3,053,300            -              -             -    3,053,300

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยํางเพียงพอ 
2. ผู๎ใช๎บริการมีชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ทํางานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎าใช๎บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวํา รัอยละ 80 
10.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข๎าใช๎บริการ ไมํน๎อยกวํา 

ร๎อยละ 80 
10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร๎อยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร๎อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
11. นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   

         นโยบายยํอยที่  4.1  :  การศึกษา 
12. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
    นโยบายที่  1  :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเกณฑ๑มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ๑ที่  1  :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

13. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค๑ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนดําเนินการ 
 ตัวบํงชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค๑ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบํงชี้  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ๑การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  องค๑ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบํงชี้  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบํงชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 มิติที่  2  :  มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่  5  :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
 มิติที่  4  :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตามเกณฑ๑การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวชี้วัดที่  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 
  ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร๑: 5. บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
พัฒนางานสุํความเป็นเลิศ 

แนวทางการดําเนินงาน: 3. ปรับปรุงระบบการบริหารกลไกลดําเนินการ เน๎นหลักธรรมาภิ
บาลและการมีสํวนรํวม 

     5. วางระบบและกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 73. วิเคราะห๑และปรับปรุงระบบ กระบวนการ และจัดลําดับความสําคัญของ
กระบวนการดําเนินงานของทุกงาน 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 งบลงทุน     
1 ค่าครุภัณฑ์   3,053,300  

 1.1  ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจ 

1 ระบบ 1,949,400 1,949,400 มาตรฐานฯ 
ระบบโปรแกรม (Software) สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
 
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

 1.2  เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร๑ 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2500 

5 เครื่อง 23,900 119,500 มาตรฐานฯ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด DLP หรือ LCD 
2. ให๎ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2,500 ANSI  

lumnes หรือดีกวํา 
3. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร๑ RGB, S-

Viedo อยํางละ 1 port เป็นอยํางน๎อย 
  
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎สําหรับการเรียนการสอน 

 1.3  ระบบโทรสารอิเล็กทรอนิกส๑ 1 ระบบ 984,400 984,400 มาตรฐานฯ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร๑แมํขํายให๎บริการ Fax 

ที่มีชํองทางการรับ-สํง ไมํน๎อยกวํา 4 
ชํองทาง 

2. ระบบโปรแกรม (Software) สนับสนุน
การให๎บริการ Fax สามารถระบุ ตน๎ทาง-
ปลายทางของการรับ-สํงเอกสาร รวมถึง
สํงข๎อมูลเอกสารเข๎ากลํองรับเอกสารของ
แตํละหนํวยงานได๎แบบอัตโนมตัิ มีระบบ
สืบค๎นเอกสารที่งํายตํอการใช๎งาน 

  
ค าชี้แจงฯ 
ใช๎สําหรับสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด๎วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3,053,300  
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1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
151434205400 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสํงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวตักรรมที่ไดร๎บัการเผยแพรํ นําไปใช๎ประโยชน๑หรือตํอยอดในเชิงพาณิชย๑ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถํายทอดองค๑ความรู๎และสร๎างนวัตกรรมทีน่ําไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท๎องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค๑ความรู ๎
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัที่แล๎วเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. โครงการวิจัยแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 121,000 บาท 
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบํงสํวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน สํงเสริม
การวิจัยของคณาจารย๑ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค๑ความรู๎ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกด๎าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นสนับสนุนการให๎บริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว แกํคร ูบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎สนใจทั่วไป  

ในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎ครุภัณฑ๑ที่จําเป็น เพียงพอและมีความ
หลากหลายที่สามารถให๎บริการแกํอาจารย๑ และผู๎มาติดตํองานทั้งบุคคลภายในและภายนอกได๎ใช๎และเกิดประโยชน๑ตํอ
การดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพตํอการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ๑  ในด๎านตําง ๆ เพ่ือทันสมัยและอํานวยความสะดวกตํอผู๎มาเข๎ารับ
บริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเป็นไว๎สนับสนุนในด๎านการ
ให๎บริการ 
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2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให๎เกิดประสิทธิภาพและทันตํอเวลา 
3. เพ่ือให๎มีวัสดุครุภัณฑ๑ของใช๎สํานักงานเพียงพอตํอการดําเนินงาน 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 8   ตัวบํงชี้ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎นทแยงมุม 120 นิ้ว 1  เครื่อง 
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู 1 เครื่อง 
3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู 2 เครื่อง 
4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1KVA 6  เครื่อง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2.2 อาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ มีความพึงพอใจในการให๎บริการมากกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน  121,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
 จัดซ้ือครุภัณฑ์           

 -ดําเนินการจดัซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎น
ทแยงมุม 120 น้ิว 

1 เครื่อง 11,900 1 เครื่อง 11,900       

 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู 1 เครื่อง 22,500 1 เครื่อง 22,500       
 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู 2 เครื่อง 56,000 2 เครื่อง 56,000       
 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ 1KVA 6 เครื่อง 30,600 6 เครื่อง 30,600       

รวมทั้งสิ้น  121,000  121,000       

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 กิจกรรมหลกัที่  1  จัดซ้ือครุภัณฑ ์ 121,000  
  ค่าครุภัณฑ์   
 -ดําเนินการจดัซื้อจอรับภาพชนิด

มอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎นทแยงมุม 
120 น้ิว 

1  เครื่อง ๆ ละ   11,900  11,900  

 -ดําเนินการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู 

1 เครื่อง ๆ ละ   22,500  22,500  

 -ดําเนินการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู 

2 เครื่อง ๆ ละ   28,000  56,000  

 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ 
1KVA 

6  เครื่อง ๆ ละ   5,100  30,600  

          
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 121,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151434205401 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8323006044 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

11,900     11,900

151434205401 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8320021032 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 บทียีู 22,500     22,500
151434205401 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8320021033 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 บทียีู 56,000     56,000
151434205401 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1103 8329007042 เคร่ืองส ารองไฟ 1KVA 30,600     30,600

   121,000            -              -             -     121,000

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับสํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจําเป็นไว๎ 

สนับสนุนในด๎านการให๎บริการมากยิ่งข้ึน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให๎เกิด 

ประสิทธิภาพและทันตํอเวลามากยิ่งขึ้น 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีวัสดุครุภัณฑ๑ของใช๎สํานักงานเพียงพอตํอการดําเนินงาน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
10.1.2 เบิกจํายให๎แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ๑  
10.3.2  เปรียบเทียบคุณลักษณะตามที่กําหนด  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
    ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  5  บริหารจัดการองค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล            

เพ่ือพัฒนางานสูํความเป็นเลิศ 
 แนวทางการดําเนินงาน วางระบบและกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน 
 มาตรการ/งาน/โครงการ 55 พัฒนาสภาพแวดล๎อมในท่ีทํางานให๎เหมาะสมแกํการปฏิบัติงาน 

71 วิเคราะห๑และปรับปรุงระบบกระบวนการและจัดลําดับความสําคัญ 
กระบวนการดําเนินงานของทุกงาน 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตรฐานฯ 
1 จอรับภาพชนิด

มอเตอร๑ไฟฟูา ขนาด
เส๎นทแยงมุม  
120 น้ิว 

1 เครื่อง 11,900 11,900 -เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม๎วนเก็บด๎วยมอเตอร๑ไฟฟูา 
-เนื้อจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0) ทําจากวัสดุ Fiber Glass ด๎านหลังเคลือบสดีาทนตํอการฉีกขาด ปูองกันติดไฟ และ
สามารถทําความสะอาดได ๎
-ขนาดเส๎นทแยงมมุ 120 น้ิว ( 244 * 183 ซม.) 
ค าชี้แจงฯ 
สําหรับใช๎ในการดาํเนินงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา เพื่อให๎การทํางานมีประสิทธิภาพ 

2 เครื่องปรับอากาศ 
13000 บีทียู 

1 เครื่อง  22,500 22,500 -เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมํเกิน 13000 บีทียู 
-ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร๑ 5 
-เป็นเครื่องปรับอากาศสําเร็จรูปทัง้ชุด ทั้งหนํวยระบายความเย็น หนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
ค าชี้แจง 
ใช๎ในสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนของเดิมที่มีอายุการใช๎งานนาน 

3 เครื่องปรับอากาศ 
18000 บีทียู 

2 เครื่อง  28,000 56,000 -เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมํเกิน 18000 บีทียู 
-ได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร๑ 5 
-เป็นเครื่องปรับอากาศสําเร็จรูปทัง้ชุด ทั้งหนํวยระบายความเย็น หนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
ค าชี้แจง 
ใช๎ในสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนของเดิมที่มีอายุการใช๎งานนาน 

4 เครื่องสํารองไฟ 6 เครื่อง 5,100 30,600 -มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา1 kVA (600 Watts)  
-สามารถสํารองไฟฟูาไดไ๎มํน๎อยกวํา 15 นาที 
-มีระบบปูองกันการกระชากจากสาย 
ค าชี้แจง 
ใช๎ในปูองกันการกระชากไฟเวลาไฟดับ 

รวม 121,000  
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ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใช้บริการวิชาการ 
1.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
151435205500 โครงการตามพระราชด าริ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันขอ 
งประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:     งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:     435,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพฒันา    ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญา  
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ของสถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น” 

จากผลสํารวจความต๎องการในการบริการวิชาการมี 5 หนํวยงานที่จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ    
โดยมี 2 หนํวยงานที่สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คือ คณะครุศาสตร๑ ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของ
นักศึกษา อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนา
สื่อและอุปกรณ๑การเรียนรู๎แบบสําเร็จรูปทางการศึกษา พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมการนํา eDLTV 
ไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการนํา eDLTV ไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน โดยทั้งสองหนํวยงานได๎กิจกรรม
มาอยํางตํอเนื่องและมีผลการพัฒนาที่เห็นอยํางชัดเจน มีการทําบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
และยังสามารถตอบตัวชี้วัดในด๎านการให๎บริการวิชาการท่ีรับใช๎สังคมอีกด๎วย 

 ในสํวนของคณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา        
เป็นภารกิจหลักในด๎านบริการวิชาการ ซึ่งแตํละหนํวยงานเน๎นการจัดกิจกรรมตามศาสตร๑ ทั้ง 5 หนํวยงานมีจํานวน
ทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ดังนี้ คือ 1) การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 2) 
อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 3) พัฒนาสื่อและอุปกรณ๑การเรียนรู๎แบบสําเร็จรูปทางการศึกษา 4)พัฒนา
ห๎องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 5) พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 6) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในนาข๎าว 7) การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและการทําแพปลูกผัก
ในชํวงฤดูน้ําหลาก 8) การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ 9) ศิลปกรรมเกํา เลําเรื่อง 10)การนํา eDLTV ไป
ใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน 11)สัมมนาการนํา eDLTV ไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน 12)เกษตรอินทรีย๑เพ่ือ
การพัฒนาชุมชน  

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายใน                  
ได๎มีสํวนรํวมในดําเนินการ โดยมอบหมายให๎แตํละคณะ/สาขาวิชา และหนํวยงานภายใน เป็นผู๎ดําเนินการบริการ
วิชาการ ตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎าง ไปจนถึงการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการพระราชดําริ
สอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรของแตํละหนํวยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร๑ของแตํละคณะ/สาขา โดยผล
ของกิจกรรม/โครงการ จะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง  

  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเก่ียวเนื่องกับ
การศึกษาทางไกลไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

2. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร๎างทักษะ การจัดการเรียนรู๎แกํครู/นักศึกษา/นักเรียน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณ๑ทางการศึกษาให๎มีคุณภาพสอดคล๎องกับมาตรฐานแหํงวิชาชีพ
และมีอุดมการณ๑แหํงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน  

3. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ให๎เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู๎ มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม         
อันเป็นรากเหง๎าของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเอง 

4. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ให๎เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได๎มีความรู๎และสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ได๎ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและในชํวงวิกฤตตํางๆ 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
            สมศ.          ตัวบํงชี้ 8        ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                               การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรูแ๎ละเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
          ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                               ตัวบํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 

5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 12 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 325 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  43.24 .เป็นเงิน 188,100 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  13.35 เป็นเงิน    58,100 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 24.40 เป็นเงิน   106,100 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 19.01 เป็นเงิน     82,700 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

 

  8 ครั้ง/10 คน 
8 ครั้ง/10 

คน 
102,400  28,100  28,100  18,100  28,100 

2 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

1 ครั้ง/20 
คน 

37,000     
1 ครั้ง/20 

คน 
37,000   

3 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้แบบส าเร็จรูปทาง
การศึกษา (ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

10รายการ 21,000     10รายการ 21,000   

4 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

2 ครั้ง 24,600       2 ครั้ง 24,600 

5 พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมส
ราชกุมารีฯ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ)    
คคศ. 

2 ครั้ง/10 
คน 

15,000 
2 ครั้ง/10 

คน 
15,000       

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในนาข้าว 
(ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ )ควท. 

1 ครั้ง/วัน 
35 คน 

30,000 
    1 ครั้ง/1 

วัน 
35 คน 

30,000 
  

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิพอเพียงและการท า
แพปลูกผักในช่วงฤดนู้ าหลาก (ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
คมลักษณ์ ไชยยะ )คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน 

50 คน 
30,000 

    

  
1 ครั้ง/1

วัน 
50 คน 

30,000 
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

8 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 
(ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาธิยา ลายพิกุน ) สอศ. 

1 ครั้ง/ 1 
วัน 

40 คน 
35,000 

1 ครั้ง/ 1 
วัน 

40 คน 
35,000     

  

9 ศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง(สถาบันวจิัยและพัฒนา)สวพ. 2ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
50,000 

2ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
50,000 

  
  

  

10 การน า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000     

  

11 สัมนาการน า eDLTV ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000     

  

12 เกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000   

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
30,000   

  

รวมท้ังสิ้น  435,000  188,100  58,100  106,100  82,700 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 102,400  
 ค่าตอบแทน  24,000  
 คําตอบแทนวิทยากร  8 คนๆละ 10 ชมๆละ 300 บาท 24,000  
 ค่าใช้สอย  54,400  
 คําเบี้ยเลี้ยง   10 คนๆละ 15 วันๆละ 240 บาท 36,000  
 คําเชําท่ีพัก 6 คืนๆละ 3 ห๎องๆละ 800 บาท 14,400  
 คําเชําสถานท่ี,คําเสื่อมรถ   1 งานๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ  24,000  
 คําวัสด ุ/คําน้ํามัน   1 งานๆ ละ 24,000 บาท 24,000  
2 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 37,000  
 ค่าตอบแทน  21,600  
 คําตอบแทนวิทยากร  1 คนๆละ 18 ชมๆละ 600    บาท 10,800     
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชมๆละ 300    บาท 10,800     
 ค่าใช้สอย  9,400  
 คําเบี้ยเลี้ยง   5 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 3,600  
 คําเชําท่ีพัก 2 คืนๆละ 3 ห๎องๆละ 800 บาท 4,800  
 คําเชําสถานท่ี,คําเสื่อมรถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ  6,000  
 คําวัสด ุ/คําน้ํามัน   1 งานๆ ละ 6,000 บาท 6,000  
3 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้แบบส าเร็จรูปทางการศึกษา 21,000  
 ค่าวัสดุ  21,000  
 คําวัสดสุํานักงาน สื่อ และอุปกรณ๑

ทางการศึกษา 
  1 งานๆ ละ 21,000 บาท 21,000  

4 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  24,600  
 ค่าใช้สอย  3,400  
 คําเบี้ยเลี้ยง   5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 2,400  
 คําเชําสถานท่ี /คําเสื่อมรถ   1 งานๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ  21,200  
 คําน้ํามันเชื้อเพลิง   1 งานๆ ละ 6,000 บาท 6,000  
 คําวัสดสุํานักงาน สื่อ และอุปกรณ๑

ทางการศึกษา 
  1 งานๆ ละ 15,200 บาท 15,200  

5 พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 15,000  
 ค่าวัสดุ       15,000  
 คําวัสดสุํานักงาน อุปกรณ๑              1 งานๆ ละ 15,000 บาท 15,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในนาข้าว 30,000  
 ค่าตอบแทน  4,800  
 คําตอบแทนวิทยากร  1 คนๆละ 8 ชมๆละ 600 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย  900  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 36 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 900  
 ค่าวัสดุ 

 

24,300  
 ปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 เอกสารการอบรม  1 ครั้งๆละ 35 เลํมๆละ 150 บาท 5,250  
 วัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 18,050 บาท 18,050  
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิพอเพียงและการท าแพปลูกผักในช่วงฤดูน้ าหลาก 30,000  
 ค่าตอบแทน  14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร  4 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย  4,100  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,500  
 คําเบี้ยเลี้ยง/คําเชําท่ีพัก/ คํา

น้ํามัน /คําเสื่อมรถ 
  1 งานๆ ละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าวัสดุ  11,500  
 คําวัสดสุํานักงาน 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 10,000 บาท 10,000  
8 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 35,000  
 ค่าตอบแทน  7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย  12,800  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 100 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ  15,000  
 คําวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 9,500 บาท 9,500  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 คําเสื่อมรถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
9 ศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง  50,000  
 รุ่นที่ 1    
 ค่าตอบแทน 3,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย 17,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 50 บาท 2,000  

 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คําจ๎างเหมาเรือ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 9,000 บาท 9,000  
 ค่าวัสดุ  3,900  
 คําวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,900 บาท 3,900  
 รุ่นที่ 2    
 ค่าตอบแทน 3,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย   
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 50 บาท 2,000  

 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างเหมาเรือ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 9,000 บาท 9,000  
 ค่าวัสดุ  4,100  
 คําวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,100 บาท 4,100  
10 การน า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 12,100  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คําจ๎างวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ 5,300  
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,300 บาท 5,300  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
11 สัมมนาการน า eDLTV ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 12,100  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ 5,300  
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,300 บาท 5,300  

12 เกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 11,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ 6,400  
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,400 บาท 6,400  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 435,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151435205501 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูของนักศึกษาและติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 28100 28100 18100 28100   102,400

151435205502 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 37000     37,000
151435205503 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ พฒันาส่ือและอปุกรณ์การเรียนรู้แบบส าเร็จรูปทาง

การศึกษา
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 21000     21,000

151435205504 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 24600     24,600
151435205505 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ พธิรัีบเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กมุารีฯ
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15000     15,000

151435205506 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ การอบรมเชงิปฏบิติัการ การเพาะเหด็ฟางในนาขา้ว 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000
151435205507 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ การอบรมเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิพอเพยีงและการท าแพ

ปลูกผักในชว่งฤดูน้ าหลาก
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000

151435205508 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ การอบรมเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด าริ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 35000     35,000
151435205509 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ ศิลปกรรมเกา่เล่าเร่ือง 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 50000     50,000
151435205510 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ การน า eDLTV ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000
151435205511 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ สัมมนาการน า eDLTV ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000
151435205512 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการตามพระราชด าริ เกษตรอนิทรียเ์พือ่การพฒันาชมุชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000

   188,100     58,100    106,100     82,700   435,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเก่ียวเนื่องกับการศึกษาทางไกลไปใช๎ใน

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
2. พัฒนาศักยภาพ เสริมสร๎างทักษะ การจัดการเรียนรู๎แกํครู/นักศึกษา/นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณ๑ทางการศึกษา มีคุณภาพสอดคล๎องกับมาตรฐานแหํงวิชาชีพ  
3. เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู๎ มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง๎าของสังคมไทย 

ตลอดจนสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเอง 
4. เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได๎มีความรู๎และสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ได๎ทั้งในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและในชํวงวิกฤตตํางๆ 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 
      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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151435205600 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:     งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      472,500  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพฒันา      ผู๎รับผดิชอบ : ผู๎อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น” 
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จากผลสํารวจความต๎องการในการบริการวิชาการ 5 หนํวยงานได๎จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎แกํ  
คณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 13 กิจกรรม ดังนี้ คือ 1)เพศศึกษานํารู๎สําหรับเยาวชน 2) การเสริมสร๎างศักยภาพ
การเตรียมพร๎อมของการบริหารงานภาครัฐสูํอาเซียนสําหรับเด็กและเยาวชน 3) การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล4)อบรมเยาวชนรู๎เทําทันสื่อ  5)อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางท๎องถิ่นไทย6) 
นัการตลาดรุํนเยาว๑ ปีที่ 5 (การตลาดอาเซียน) 7) ปั้นนักโลจิสติกส๑มืออาชีพ สูํการพัฒนาองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง8) 
วิถีอาเซียน 9) อยุธยาศึกษาสัญจร 10) การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 11)พัฒนาลักษณะผู๎นําเยาวชน 12 )ยุววิจัย
ประวัติศาสตร๑ 13)นักบริหารทรัพยากรมนุษย๑มืออาชีพ    

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวม
ดําเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ดําเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน ถึงการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนา
ตามศาสตร๑ รวมทั้งสอดคล๎องตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องของแตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางด๎านวิทยาการ
ตํางๆ 
2. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ให๎เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู๎ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต 
3. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู๎กระบวนการในการให๎บริการวิชาการ 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
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            สมศ.  ตัวบํงชี้ 8     ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                               การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรูแ๎ละเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
          ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                                ตวับํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 13 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 1,375 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 นักเรียนและนักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 นักเรียนและนักศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 นักเรียนและนักศึกษา มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ .......50.70.......เป็นเงิน.......239,520.......บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ .......42.04......เป็นเงิน.......198,660.......บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ ......3.63.........เป็นเงิน........17,160........บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ ........3.63........เป็นเงิน.........17,160.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 เพศศึกษาน่ารู้ส าหรับเยาวชน  (ผู้รับผิดชอบ อ.

วีรภัทร ภัทรกุล  อ.ปณิธาน กระสังข์ และอ.
ขวัญศิริ ทองพูน) ควท. 
 

1 ครั้ง/ 2 วัน/
40คน 

30,000   1 ครั้ง/ 
2 วัน/
40คน 

30,000     

2 การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการ
บริหารงานภาครัฐสู่อาเซียนส าหรับเด็กและ
เยาวชน(ผู้รับผิดชอบ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 
คมส. 

1ครั้ง/ 1วัน/50 
คน 

30,000 1ครั้ง/ 1
วัน/50 

คน 

30,000       

3 การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเด็ก
และเยาวชนในยุคดิจิตอล  
(ผู้รับผิดชอบ อ.สุมาลินี สาดส่าง) คมส. 
 

1 ครั้ง/1 วัน /      
60 คน 

30,000 1 ครั้ง/1 
วัน /      

60 คน 

30,000       

4 อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ    
(ผู้รับผิดชอบ อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์) คมส. 

4 ครั้ง/1 วัน /  
100 คน 
(400) 

30,000   4 ครั้ง/1 
วัน /  

100 คน 
(400) 

30,000     

5 อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ    
(ผู้รับผิดชอบ อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์) คมส. 

1ครั้ง/ 1วัน/
100 คน 

30,000   1ครั้ง/ 1
วัน/100 

คน 

30,000     

6 นัการตลาดรุ่นเยาว์ ปีที่ 5 (การตลาดอาเซียน) 2 ครั้ง  1 วัน/ 30,000   2 ครั้ง  30,000     
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
(ผู้รับผิดชอบ อ.เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์) 
ควจ. 

 40 คน 
 

1 วัน/ 
 40 คน 

7 ปั้นนักโลจิสตกิส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(ผู้รับผิดชอบ อ.พิเชษฐ เนตรสว่าง) ควจ. 

1ครั้ง/ 1วัน/40 
คน 

30,000   1ครั้ง/ 1
วัน/40 

คน 

30,000     

8 วิถีอาเซียน  
(ผู้รับผิดชอบ อ.กันทิมา มั่งประเสริฐ) ควจ. 

1ครั้ง/ 1วัน/45 
คน 

30,000 1ครั้ง/ 1
วัน/45 

คน 

30,000       

9 อยุธยาศึกษาสัญจร       
(ผู้รับผิดชอบ นายพัฑร์ แตงพันธ์) สอศ.               

4 ครั้ง/  1วัน/ 
100คน 
(400) 

100,000 1 ครั้ง/  
1วัน/ 

100คน 
 

48,520 1 ครั้ง/  
1วัน/ 

100คน 

17,160 1 ครั้ง/  
1วัน/ 

100คน 
 
 

17,160 1 ครั้ง/  
1วัน/ 

100คน 
 
 

17,160 

10 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     
(ผู้รับผิดชอบ อ.วัชรินทร์ เสมามอญ,ดร.ประ
วิทย์ ประมาน,อ.วรวุฒิ ธาราวุฒิ,อ.ชนกานต์,อ.
เสาวลักษณ์ ประมาน) คคศ.           
 

16 ครั้ง/  1วัน/ 
60 คน 

30,000 16 ครั้ง/  
1 วัน/ 
60 คน 

30,000       

11 พัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน (ผู้รับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 
 

1ครั้ง/2วัน/50
คน 

41,000 1ครั้ง/2
วัน/50

คน 

41,000       

12 ยุววิจัยประวัติศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัย 1ครั้ง/1วัน/40 31,500   1ครั้ง/1 31,500     



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 459 

 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
และพัฒนา )สวพ. 
 

คน วัน/40
คน 

13 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ 
(ผู้รับผิดชอบ อ.มณฑิรา ชุมวรานนท์) ควจ. 

1ครั้ง/2วัน/50
คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/50

คน 

30,000       

รวมท้ังสิ้น  472,500  239,520  198,660  17,160  17,160 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 เพศศึกษาน่ารู้ส าหรับเยาวชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 21,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย 7,400  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 20 บาท 3,200  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 40 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 1,000  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
2 การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการบริหารงานภาครัฐสู่อาเซียนส าหรับเด็กและ

เยาวชน 
30,000  

 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 5,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 50 บาท 2,500  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลํมโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ 6,700  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 6,700 บาท 6,700  
3 การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 8,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 คําอาหารกลางวัน  60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
 คําเสื่อมรถ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ 4,000  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

4 อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ    30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ 

ละ 
600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย 14,160  
 คําใช๎จํายในการเดินทางไป

ราชการ 
1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,160 บาท 4,160  

 คําจ๎างพิมพ๑เอกสาร
ประกอบการอบรม 

1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 10,000 บาท 10,000  

 ค่าวัสดุ 1,440  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,440 บาท 1,440  

5 อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางท้องถิ่นไทย 30,000  
 ค่าตอบแทน 8,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท 1,200  
 ค่าใช้สอย 18,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 คําอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,000  
 คําเชําสถานที่ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 3,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ  3,600  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  
6 นักการตลาดรุ่นเยาว์ ปีท่ี 5 (การตลาดอาเซียน) 30,000  
 ค่าตอบแทน 10,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย 19,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างเหมารถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 คําเชําสถานที่ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 3,200 บาท 3,200  
7 ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 12,100  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลํมโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆละ 65 บาท 2,600  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  
 ค่าวัสดุ 3,500  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 3,500 บาท 3,500  
8 วิถีอาเซียน  30,000  
 ค่าตอบแทน 10,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย 13,960  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,150  
 คําอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,500  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลํมโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 5 เลํมๆ ละ 100 บาท 500  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 45 ชุดๆละ 30 บาท 1,350  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 คําเสื่อมรถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง 1 ครั้งๆละ 4 คนๆละ 240 บาท 960  
 ค่าวัสดุ 5,240      
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,240 บาท 5,240  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
9 อยุธยาศึกษาสัญจร                     100,000  
 ค่าใช้สอย 100,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 400 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 20,000 4 ครั้งๆละ

100 คน 

 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

4 ครั้งๆ ละ 100 ชุดๆละ 50 บาท 20,000  

 คําจา๎งทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจ๎างจัดทํานิทรรศการ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 30,360 บาท 30,360  
 คําเบี้ยเลี้ยงผู๎ปฏิบัติงาน 4 ครั้งๆ ละ 8 คนๆละ 240 บาท 7,680  
 คําเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 4 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 240 บาท 960  
 คําวัสดุน้ํามัน และคําบํารุงรถ 1 งานๆละ   20,000 บาท 20,000  

10 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     30,000  
 ค่าตอบแทน 30,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 2   คนๆละ 34 ชม.ๆละ 300 บาท 20,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 32    ชม.ๆละ 300 บาท 9,600  

11 พัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน       41,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 21,480  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000  
 คําอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท 8,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 60 บาท 3,000  

 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คําเสื่อมรถตู๎ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ํามัน 1 คันๆ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง  1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 ค่าวัสดุ 1,520  
 คําวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,520 บาท 

1,520 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
12 ยุววิจัยประวัติศาสตร์ 31,500  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 16,180  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 5,600  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 70 บาท 5,600  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 50 บาท 2,000  

 คําเสื่อมรถตู๎ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ํามัน 1 คันๆ 1 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง  1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 ค่าวัสดุ 920  
 คําวัสดุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 920 บาท 920  

13 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ 30,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 20,800  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 70 บาท 7,000  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลํมโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 60 บาท 3,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 คําเสื่อมรถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 2,000  
 คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 472,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151435205601 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน เพศศึกษาน่ารู้ส าหรับเยาวชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205602 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการ

บริหารงานภาครัฐสู่อาเซียนส าหรับเด็กและเยาวชน
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000

151435205603 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน การบรูณาการเทคโนโลยภีมูิสารสนเทศเพือ่เด็ก
และเยาวชนในยคุดิจิตอล

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000

151435205604 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน อบรมเยาวชนรู้เท่าทันส่ือ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205605 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน อบรมเชงิปฏบิติัการทิศทางทอ้งถิ่นไทย 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205606 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน นักการตลาดรุ่นเยาว ์ปท่ีี 5 (การตลาดอาเซียน) 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205607 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชพี สู่การพฒันาองค์ความรู้

อยา่งต่อเนื่อง
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000

151435205608 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน วถิอีาเซียน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205609 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน อยธุยาศึกษาสัญจร 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        48,520        17,160      17,160      17,160      100,000
151435205610 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000
151435205611 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน พฒันาลักษณะผู้น าเยาวชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        41,000        41,000
151435205612 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน ยวุวจิัยประวติัศาสตร์ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        31,500        31,500
151435205613 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน นักบริหารทรัพยากรมนุษยม์ืออาชพี 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        30,000        30,000

     239,520      198,660      17,160      17,160      472,500

พ.ศ. 2558
รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางด๎านวิทยาการตํางๆ 

2. เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู๎ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต 
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู๎ในกระบวนการให๎บริการวิชาการ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.4 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.4 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.5 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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151435205700 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:     งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       170,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา         ผู๎รับผิดชอบ :ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น” 
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การเตรียมความพร๎อมของเด็ก เยาวชน ประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการเปิดเสรี และ
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นั้น เป็นอีกโจทย๑ที่มีความสําคัญสําหรับการให๎บริการ
วิชาการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหลักของท๎องถิ่นอยํางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนํวยงานภายใน 3 
หนํวยงานที่เห็นถึงความสําคัญและมีความพร๎อมในการให๎บริการวิชาการด๎านนี้ คือ คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
คณะวิทยาการจัดการ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 1)เตรียมความรู๎สําหรับการสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุุน 2)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเข๎าใจศิลปะสมัยใหมํในบริบทของการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 3)การพัฒนาทักษะด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษตํอบริบทของสังคมในภาคเอกชนและภาครัฐในการสร๎างองค๑
ความรู๎ด๎านการสื่อสารที่ทันสมัยด๎วยเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า 4)พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก๑
ประจําชุมชน รุํน 5 เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 5) นักเศรษฐศาสตร๑  รุํนเยาว๑ปี 6 “การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย๑” 6)ทักษะภาษาเพ่ือการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  เพ่ือก๎าวสูํประชาคมอาเซียน การบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมดําเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและ
หนํวยงานภายในเป็นผู๎ดําเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจนถึงการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาตามศาสตร๑ รวมทั้งสอดคล๎องตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องของ
แตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
(Association of South East Asean Nations หรือ ASEAN) ให๎แกํนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และผู๎สนใจ 
 2.เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาตํางๆที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ 
 3.เพ่ือสร๎างความตระหนัก ให๎นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให๎เห็นถึงความสําคัญในการเข๎าเป็นสํวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
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          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 
            สมศ.   ตัวบํงชี้ 8        ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                                การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
            ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                                ตวับํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 6 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 295 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 52.94 เป็นเงิน 90,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 47.06 เป็นเงิน 80,000 บาท 
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า
ดั
บ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 เตรียมความรู้ส าหรับการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น(ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม)คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
90คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/90คน 

30,000       

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองความเข้าใจศิลปะสมัยใหม่ใน
บริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ผู้รับผิดชอบ อ.
อรพิมพ์ สุขสุวรรณ)คมส. 

1ครั้ง/1วัน/ 
35คน 

20,000   1ครั้ง/1
วัน/ 

35คน 

20,000     

3 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อบริบท
ของสังคมในภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างองค์
ความรู้ด้านการสื่อสารที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า(ผู้รับผิดชอบดร.แสงจิตต์ ไต่แสง, ดร.ภัทรนันท 
สุรธาตรี)ควจ. 

1ครั้ง/1วัน/
40คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40คน 

30,000       

4 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์
ประจ าชุมชน รุ่น 5 เพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน(ผู้รับผิดชอบ อ.ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล, อ.
นาตยา เกตุสมบูรณ์,อ.กันยารัตน ์คงพร, อ.เอกพล 
วิงวอน, อ.ภัสนันท์ ทองอินทร์,อ.วีรพล น้อยคล้าย)ควจ. 

1ครั้ง/2วัน/
40คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000     

5 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ปี 6 “การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์” (ผู้รับผิดชอบอ.ภัทราพร จันตะนี)ควจ. 

1ครั้ง/2วัน/
40คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000       

6 ทักษะภาษาเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพฒันา)สวพ. 

1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     

รวมท้ังสิ้น  170,000  90,000  80,000  0  0 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 การเตรียมความรู้ส าหรับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 10,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 90 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,500  
 คําอาหารกลางวัน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,500  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 5,600  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,600 บาท 5,600  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองความเข้าใจศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,000  
 ค่าตอบแทน 4,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ 

ละ 
600 บาท 3,600  

 คําผู๎ชํวยวิทยากร 4 คนๆละ 1 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท 800  
 ค่าใช้สอย 3,150  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 35 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,750  
 คําอาหารกลางวัน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 40 บาท 1,400  
 ค่าวัสดุ 12,450  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 12,450 บาท 12,450  
3 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อบริบทของสังคมในภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้าง

องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
30,000  

 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ 

ละ 
1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย 4,800  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ํามัน 1 งานๆ ละ   1,000 บาท 1,000  

 
 ค่าวัสดุ 18,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 18,000 บาท 18,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
4 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่น 5 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 30,000  
 ค่าตอบแทน 10,800  
 คําตอบแทนวิทยากรวันท่ี1 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนวิทยากรวันท่ี2 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 15,300  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คําจัดทําเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างเหมารถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 ค่าวัสดุ 3,900  
 คําวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,900 บาท 3,900  
5 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 5 “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” 30,000  
 ค่าตอบแทน 2,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย 20,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 35 บาท 4,200  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 8,000  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างเหมารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 7,000 บาท 7,000  
 ค่าวัสดุ 7,400  
 คําวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,400 บาท 7,400  
6 ทักษะภาษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30,000  
 ค่าตอบแทน 10,500  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 2,100  
 ค่าใช้สอย 14,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 80 บาท 4,000  
 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ 5,200  
 คําวัสดุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,200 บาท 5,200  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 170,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151435205701 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน การเตรียมความรู้ส าหรับการสอบวดัระดับความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000
    30,000

151435205702 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน อบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองความเขา้ใจศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 20000
    20,000

151435205703 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน การพฒันาทักษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษต่อบริบทของสังคม
ในภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างองค์ความรู้ด้านการส่ือสารท่ี

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000
    30,000

151435205704 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน พฒันาศักยภาพเยาวชนในการเปน็อาสาสมัครมัคคุเทศก ์รุ่น 5 
เพือ่รองรับการเปดิประชาคมอาเซียน

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000
    30,000

151435205705 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว ์ป ี5 “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย”์ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000
151435205706 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน ทักษะภาษาเพือ่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000     30,000

    90,000     80,000            -             -     170,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ทําให๎เกิดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
(Association of South East Asean Nations หรือ ASEAN) ให๎แกํนักศึกษา บุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และประชาชน 

1. ผู๎รับบริการความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาตํางๆที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ 
2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประชาคม

อาเซียน 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.6 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.7 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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151435205800 โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:    งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:    468,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:    หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น” 
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งานบริการวิชาการด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นงานที่กลุํมเปูาหมายมีความต๎องการมาก เนื่องจากการ
ให๎บริการในโครงการนี้ สามารถนํามาตํอยอดหรือพัฒนาอาชีพได๎ จากผลสํารวจความต๎องการในการบริการวิชาการ
คณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ดังนี้คือ 1)คหกรรมศาสตร๑สร๎างอาชีพ 2)ปฏิบัติการ
ตามลําปรากฏการณ๑ฝนดาวตกคนคูํ 3)การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานและการประเมินความเสี่ยงด๎านสุขภาพ     
4)อบรมเชิงปฏิบัติการอํานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 5)การอบรมมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษีอากร
สําหรับผู๎ประกอบกาชีพบัญชี 6)บํมเพาะและพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ 7)อยุธยาศึกษาวิชาการ 8)อบรมหลักสูตร
ระยะสั้นคืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท๎องถิ่นกรุงเกํา (4 ครั้ง) 9)ความรู๎เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 10)เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 11)ใช๎ประโยชน๑จากจุลินทรีย๑(ด๎านอาหาร)         
12)ตํอยอดภูมิปัญาท๎องถิ่น 13)พัฒนาผลิตภัณฑ๑ปลาตะเพียน 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภาย ในมีสํวนรํวม
ดําเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ดําเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจนถึงการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาตาม
ศาสตร๑ รวมทั้งสอดคล๎องตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องของแตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
3. เพ่ือให๎ความรู๎ในด๎านตํางๆที่เป็นประโยชน๑ตํอการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และการดํารงชีวิต 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
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            สมศ.  ตัวบํงชี้ 8        ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                               การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
           ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
          ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                                ตวับํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 13 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 1,163 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

    2.1 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  29.49 เป็นเงิน  138,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  22.01 เป็นเงิน 103,000   บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 44.66 เป็นเงิน  209,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ    3.84 เป็นเงิน   18,000   บาท 
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า
ดั
บ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบประมา

ณ 
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 คหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพ (ผู้รับผิดชอบ ผศ.จินดา 
นัยผ่องศรี) ควท. 

1ครั้ง/  1วัน/ 
40 คน 

18,000   1ครั้ง/  1
วัน/ 40 

คน 

18,000     

2 ปฏิบัติการตามล่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกคนคู่ 
(ผู้รับผิดชอบ นายสรพงษ์ วงศ์เพ็ชร) ควท. 

1ครั้ง/3วัน/50
คน 

30,000 1ครั้ง/3
วัน/50คน 

30,000       

3 การประเมินความเสี่ยงจากการท างานและการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพ (ผู้รับผิดชอบ อ.
สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์) ควท. 

1ครั้ง/  1วัน/ 
53 คน 

15,000     1ครั้ง/  
1วัน/ 
53 คน 

15,000   

4 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือ
ชุมชน (ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์สาขาภาษาไทย) 
คมส. 

1ครั้ง/4วัน/
320คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/320

คน 

30,000     

5 การอบรมมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษี
อากรส าหรับผู้ประกอบกาชีพบัญชี (ผู้รับผิดชอบ 
อ.ณัฏฐพล จงพิทักษก์ุล,อ.วนิดา อินทรลักษณ,์ ผศ.
ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน,อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ)ควจ. 

1ครั้ง/1วัน/40
คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000   

6 บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
(ผู้รับผิดชอบ ประธานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ
คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ)ควจ. 
 
 

  1ครั้ง/2วัน/
50คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000       
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ล า
ดั
บ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบประมา

ณ 
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 

7 อยุธยาศึกษาวิชาการ(ผู้รับผิดชอบ นายปัทพงษ์  
ชื่นบุญ)สอศ. 

1ครั้ง/1วัน/
250คน 

95,000     1ครั้ง/1
วัน/250

คน 

95,000   

8 อบรมหลักสูตรระยะสัน้คืนความเป็นไทยในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า(ผู้รับผิดชอบ นายปัทพงษ์  
ชื่นบุญ)สอศ. 

4ครั้ง/1วัน/40
คน(160คน) 

100,000 2ครั้ง/1
วัน/40คน 

43,000   1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

39,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000 

9 ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง(ผู้รับผิดชอบ สถาบันวจิัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1วัน/40
คน 

25,000   1ครั้ง/1
วัน/40คน 

25,000     

10 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา (ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 

1ครั้ง/1วัน/40
คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/40คน 

25,000       

11 การใช้ประโยชน์จากจุลนิทรีย์(ด้านอาหาร)
(ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพฒันา)สวพ. 

1ครั้ง/1วัน/50
คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000   

12 ต่อยอดภูมิปัญาท้องถิ่น(ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัย
และพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1วัน/50
คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     

13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน 
(ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จงกล เฮงสุวรรณ) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/20
คน 

10,000 1ครั้ง/1
วัน/20คน 

10,000       

รวมท้ังสิ้น  468,000  138,000  103,000  209,000  18,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 คหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพ  18,000  
 ค่าตอบแทน 7,800  
 คําตอบแทนวิทยากรคนที่1 1 คนๆละ 7 ชม.ๆละ 600 บาท 4,200  
 คําตอบแทนวิทยากรคนที ่ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 2,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท      2,000  
 ค่าวัสดุ  8,200  
 คําวัสดุ  1 ครั้ง 1 งานๆละ 8,200 บาท 8,200  
2 ปฏิบัติการตามล่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกคนคู่  30,000  
 ค่าตอบแทน 6,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 10 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 6,000  
 ค่าใช้สอย 24,000  
 คําบํารุงรถมหาวิทยาลัย 1 ครั้งๆละ 3 วันๆละ 1,000 บาท  3,000  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 21,000 บาท 21,000  
3 การประเมินความเสี่ยงจากการท างานและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 15,000  
 ค่าตอบแทน 3,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,000  
 ค่าใช้สอย 7,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 80 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ 4,500  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,500 บาท 4,500  
4 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 13,960  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 320 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 8,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง  1 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท      960  
 คําพาหนะ 1 งานๆละ   5,000 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ 1,640  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,640 บาท 1,640  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5 การอบรมมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบกาชีพบัญช ี 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 12,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ 3,600  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  
6 บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ(ผู้รับผิดชอบ ประธานศูนย์บ่มเพาะธุรกจิและ

คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ)ควจ. 
 30,000  

 คร้ังท่ี 1 พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 14,300  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 6,900  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 3,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
30 คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 30 บาท 900  

 คําจ๎างทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 4 เลํมๆ ละ 100 บาท 400  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ปูายๆละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 2,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  
 คร้ังท่ี 2 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 15,700  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 9,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 1,400  
 คําอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 2,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 4 เลํมๆ ละ 100 บาท 400  
 คําเชํารถ 1 ครั้งๆ ละ 2 คันๆละ 2,500 บาท 5,000  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ปูายๆละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 2,800  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  
7 อยุธยาศึกษาวิชาการ 95,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 62,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 250 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 12,500  
 คําอาหารกลางวัน 250 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 25,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมเอกสาร

ประกอบการสัมนา 
1 ครั้งๆ ละ 250 ชุดๆ ละ 50 บาท 12,500  

 คําจ๎างจัดทํานิทรรศการพร๎อม
ตกแตํง 

1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  

 ค่าวัสดุ 18,600  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 18,600 บาท 18,600  
8 อบรมหลักสูตรระยะสัน้คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิน่กรุงเก่า (4 คร้ัง) 100,000  
 ค่าตอบแทน 28,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 8 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย 28,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 160 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 8,000  
 คําอาหารกลางวัน 160 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 8,000  
 คําจ๎างทําปูาย 4 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 4,000  
 คําจ๎างทํารูปเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
4 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 50 บาท 8,000  

 ค่าวัสดุ 43,200 4 ครั้ง 
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,800 บาท 10,800  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,800 บาท 3,800  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 24,800 บาท 24,800  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,800 บาท 3,800  
9 ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 25,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวทิยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 9,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 40 บาท 1,600  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 3,200  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,200 บาท 3,200  

10 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 25,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 9,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 40 บาท 1,600  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 3,200  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,200 บาท 3,200  

11 การใช้ประโยชน์จากจุลนิทรีย์(ด้านอาหาร) 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 12,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 4,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 60 บาท 3,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 5,100  
 คําวสัด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,100 บาท 5,100  

12 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 30,000  
 ค่าตอบแทน 10,500  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 2,100  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย 13,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 4,000  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 80 บาท 4,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 6,200  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,200 บาท 6,200  

13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน 10,000  
 ค่าตอบแทน 3,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 500 บาท 3,000  
 ค่าใช้สอย 2,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,000  
 คําอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 468,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151435205801 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ คหกรรมศาสตร์สร้างอาชพี 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 18000 18,000    
151435205802 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ ปฏบิติัการตามล่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกคนคู่ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    
151435205803 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ การประเมินความเส่ียงจากการท างานและการประเมินความ

เส่ียงด้านสุขภาพ
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15000 15,000    

151435205804 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ อบรมเชงิปฏบิติัการอา่นและเขยีนภาษาไทยเพือ่ชมุชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    
151435205805 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ การอบรมมาตรฐานทางบญัชแีละกฏหมายภาษอีากรส าหรับผู้

ประกอบกาชพีบญัชี
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    

151435205806 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ บม่เพาะและพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ(ผู้รับผิดชอบ 
ประธานศูนยบ์ม่เพาะธรุกจิและคณะกรรมการศูนยบ์ม่เพาะ)ควจ.

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    

151435205807 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ อยธุยาศึกษาวชิาการ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 95000 95,000    
151435205808 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ อบรมหลักสูตรระยะส้ันคืนความเปน็ไทยในภมูิปญัญาท้องถิ่น

กรุงเกา่ (4 คร้ัง)
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 43000 39000 18000 100,000  

151435205809 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ ความรู้เกีย่วกบัหลักกฎหมายวธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 25000 25,000    
151435205810 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ เทคนิคการเขยีนบทความวชิาการระดับบณัฑิตศึกษา 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 25000 25,000    
151435205811 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย(์ด้านอาหาร) 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    
151435205812 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ ต่อยอดภมูิปญัญาท้องถิ่น 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30000 30,000    
151435205813 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาคุณภาพขวีติ พฒันาผลิตภณัฑ์ปลาตะเพยีน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10000 10,000    

   138,000    103,000    209,000     18,000   468,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีความเข๎มแข็ง 
2. ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนมีความรู๎ในด๎านตํางๆที่เป็นประโยชน๑ตํอการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และการดํารงชีวิต 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.8 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.9 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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151435205900 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:     งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:     420,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพฒันา    ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น” 
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โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยง
ความรู๎ที่ใช๎สอนผํานนักศึกษา หรือผํานกิจกรรมประจํารายวิชาตําง และต๎องเป็นการเชื่อมโยง ผลการวิจัยที่คณะหรือ
สาขาวิชามีไปสูํการใช๎ประโยชน๑ หรือเป็นการนําความรู๎ ประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาพัฒยาตํอยอดเป็น
งานวิจัยตํอไป ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎รํวมมือกับคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและคณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ เพ่ือดําเนินงานโครงการพัฒนาการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย มีกิจกรรมหลัก 15 กิจกรรม ได๎แกํ  1) เปิดโลกจุลินทรีย๑ 2) อบรมเชิงปฏิบัติ การฟิสิกส๑เบื้องต๎นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกักเก็บสารให๎กลิ่นรสในอาหาร 4) การประยุกต๑ใช๎
งานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 5) การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรใกล๎ตัว 6) รณรงค๑การแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7) อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล 8) พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน 9) 
ความรู๎เกี่ยวกับภาษาอาหรับ 10)อบรมการเขียนอักษรวิจิตรอาหรับ 11)อบรมเสริมสร๎างความรู๎ภาษาจีนให๎กับกลุํม 
OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12)อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค๎นสารสนเทศ  13) Leaning English Though 
Activities 14)การใช๎โปรแกรม Microsoft Office 2010 15)การประยุกต๑ใช๎โปรแกรมซายน๑แลบเพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวม
ดําเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ดําเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎าง  จนกระทั้งการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสอดคล๎องกับ
ศักยภาพของบุคลากรแตํละหนํวยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร๑ของแตํละคณะ โดยผลของโครงการจะต๎อง
ตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให๎สาขาวิชาและหนํวยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยใช๎ศักยภาพในด๎านวิชาการและการวิจัยในการ
ให๎บริการวิชาการแกํท๎องถิ่นและหนํวยงานภายนอก 
           2. เพื่อให๎สาขาวิชาและหนํวยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ
และการเรียนการสอน และเกิดนวัตกรรมใหมํ ๆ  
           3. เพื่อให๎ผู๎รับบริการได๎รับความรู๎จาการให๎บริการวิชาการ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
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 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
            สมศ.  ตัวบํงชี้ 8        ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                                การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
           ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรูแ๎ละเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
          ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                               ตัวบํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 15 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 925 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ .......67.86......เป็นเงิน.......... 285,000.........บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ .........25.........เป็นเงิน.......... 105,000.........บาท 
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ ......7.14........เป็นเงิน........... 30,000..........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบประมา

ณ 
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 เปิดโลกจุลินทรีย์  
(ผู้รับผิดชอบ อ.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง) ควท. 

4ครั้ง/1วัน/
30คน(120) 

30,000 4ครั้ง/1
วัน/30คน 

(120) 

30,000       

2 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังท่ี 2  
(ผู้รับผิดชอบ อ.กาญจนา สาธุพนัธ์) ควท. 

5ครั้ง/1วัน/
30คน(150) 

30,000 5ครั้ง/1
วัน/30คน 

(150) 

30,000       

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกักเก็บสารให้
กลิ่นรสในอาหาร (ผู้รับผิดชอบ อ.สุภาวิณี แสนทวี
สุข) ควท. 

2ครั้ง/1วัน/
30คน(60) 

30,000 2ครั้ง/1
วัน/30คน

(60) 

30,000       

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกักเก็บสารให้
กลิ่นรสในอาหาร (ผู้รับผิดชอบ อ.สุภาวิณี แสนทวี
สุข) ควท. 

1ครั้ง/5วัน/
30คน 

30,000   1ครั้ง/1วัน/
30คน 

30,000     

5 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรใกล้ตัว 
(ผู้รับผิดชอบ อ.ชัชฎาพร องอาจ) ควท. 

5ครั้ง/1วัน/
30คน(150) 

30,000   5ครั้ง/1วัน/
30คน(150) 

30,000     

6 รณรงค์การแยกขยะมูลฝอยในชมุชนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา(ผู้รับผิดชอบ อ.อัณธิกา เสงี่ยม
ใจ) ควท. 

1ครั้ง/1วัน/
30คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/30คน 

30,000       

7 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล 
(ผู้รับผิดชอบ อ.จรัญ ยินยอม และ 
อ.ทรงพล คชเสนี) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000       
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบประมา

ณ 
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 

8 พระไตรปิฎกส าหรับเยาวชน  
(ผู้รับผิดชอบ อ.กาวี ศรีรัตน์) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
40คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40คน 

30,000       

9 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ  
(ผู้รับผิดชอบ อ.นิพล แสงศรี) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
25คน 

15,000   1ครั้ง/1วัน/
25คน 

15,000     

10 อบรมการเขียนอักษรวิจิตรอาหรับ  
(ผู้รับผิดชอบ อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
40คน 

15,000 1ครั้ง/1
วัน/40คน 

15,000    
 

   

11 อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนให้กับกลุ่ม OTOP 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ผู้รับผิดชอบ อ.ดวงพร ร่ืนเรืองฤทธิ์) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000   1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000     

12 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
(ผู้รับผิดชอบ อ.ทัศนี สุทธิวงศ์  
และ อ.ธนู บุญญานุวัตร) คมส. 

1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000       

13 Learning English Through Activities  
(ผู้รับผิดชอบ อ.กุสุมา นะสานี   
และ อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต) คมส. 

1ครั้ง/5วัน/
30คน 

 

30,000 1ครั้ง/5
วัน/30คน 

 

30,000       

14 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 
(ผู้รับผิดชอบ อ.ชุติมา นิ่มนวล) ควจ. 

1ครั้ง/2วัน/
50คน 

30,000     1ครั้ง/2
วัน/50คน 

30,000   

15 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 
(ผู้รับผิดชอบ อ.ชุติมา นิ่มนวล) ควจ. 

1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000       

รวมท้ังสิ้น  420,000  285,000  105,000  30,000  0 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 เปิดโลกจุลินทรีย ์ 30,000  
 ค่าตอบแทน 15,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 10 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 12,000  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 10 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 3,000  
 ค่าใช้สอย 10,600  
 คําอาหารกลางวัน 120 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 6,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 120 ชุดๆ ละ 30 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ 4,400  
 คําวัสดสุารเคม ี 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 4,400 บาท 4,400  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย คร้ังท่ี 2 30,000  
 ค่าตอบแทน 13,500  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 15 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 9,000  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 15 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,500  
 ค่าใช้สอย 5,250  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 5,250  
 ค่าวัสดุ 11,250  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 11,250 บาท 11,250  
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการกักเก็บสารให้กลิ่นรสในอาหาร  30,000  
 ค่าตอบแทน 4,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 25,200  
  คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 25,200 บาท 25,200  
4 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 6 คนๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 12,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 คําจ๎างทําเอกสาร 30 คนๆ ละ     5    เลํมๆ ละ 50 บาท 4,500  
5 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรใกล้ตัว 30,000  
 ค่าตอบแทน 6,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 6,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย 15,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท 6,000  
 คําอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท 4,500  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ     150    ชุดๆ ละ 30 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 9,000  
  คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 9,000 บาท 9,000  
6 รณรงค์การแยกขยะมูลฝอยในชมุชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 12,600  
 ค่าใช้สอย 3,900  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 30 ชุดๆ ละ 60 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ 13,500  
 คําวัสดุคดัแยกขยะมูลฝอย 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 13,500 บาท 13,500  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 5,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ 7,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 7,000 บาท 7,000  
8 พระไตรปิฎกส าหรับเยาวชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร(ภายนอก) 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย 6,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ 6,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 6,000 บาท 6,000  

9 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ 15,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 25 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 1,500  
 คําอาหารกลางวัน 25 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 60 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ 4,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 4,800 บาท 4,800  

10 อบรมการเขียนอักษรวิจิตรอาหรับ 15,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 5,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 2,400  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 60 บาท 2,400  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 2,500  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 2,500 บาท 2,500  

11 อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนให้กับกลุ่ม OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 8,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 7,100 บาท 7,100  

12 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 30,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 11,800  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลมํโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ 11,000  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 11,000 บาท 11,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
13 Leaning English Though Activities 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 30 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 9,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 คําจ๎างถํายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ 2,500  
  คําวัสดุจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 2,500 บาท 2,500  

14 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 30,000  
 ค่าตอบแทน 21,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 6 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย 7,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลมํโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 5 เลํมๆ ละ 100 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 900  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 900 บาท 900  

15 การประยุกต์ใช้โปรแกรมซายน์แลบเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา(ผู้รับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

30,000  

 ค่าตอบแทน 9,240  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 170 บาท 2,040  
 ค่าวัสดุ 20,760  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,710 บาท 4,710  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 16,050 บาท 16,050  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 420,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกันเฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151435205901 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

เปดิโลกจุลินทรีย์ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205902 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

อบรมเชงิปฏบิติัการฟสิิกส์เบื้องต้นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คร้ังท่ี 2

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205903 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

การอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการกกัเกบ็สารใหก้ล่ิน
รสในอาหาร

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205904 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

การประยกุต์ใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอน

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205905 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

การศึกษาฤทธิข์องสมุนไพรใกล้ตัว 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205906 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

รณรงค์การแยกขยะมูลฝอยในชมุชนของจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205907 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

อบรมเชงิปฏบิติัการทางดนตรีสากล 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205908 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

พระไตรปฎิกส าหรับเยาวชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205909 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

ความรู้เกีย่วกบัภาษาอาหรับ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15,000     15,000

151435205910 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

อบรมการเขยีนอกัษรวจิิตรอาหรับ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15,000     15,000

151435205911 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนใหก้บักลุ่ม OTOP 
จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

พ.ศ. 2558

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม
รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151435205912 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

อบรมเชงิปฏบิติัการทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205913 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

Leaning English Though Activities 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205914 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

การใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 2010 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

151435205915 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการบรูณาการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย

การประยกุต์ใชโ้ปรแกรมซายน์แลบเพือ่จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา(ผู้รับผิดชอบ 
สถาบนัวจิัยและพฒันา)สวพ.

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000     30,000

   285,000    105,000      30,000           -     420,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎นํางานวิจัยมาพัฒนาให๎ควบคูํไปกับการเรียนการสอนเพ่ือให๎เกิดนวัตกรรม

ใหมํ ๆ แกํผู๎เรียน 
2. ผู๎รับบริการได๎รับความรู๎จากการให๎บริการวิชาการ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.10 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.11 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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151435206000 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
7. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
9.  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:     งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:     1,034,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพฒันา    ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

  
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอํางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎สํารวจความต๎องการในก าร
บริการวิชาการของชุมชน หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสํงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสํวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสังเคราะห๑และพัฒนาเป็นแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และได๎เสนอความต๎องการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรํวมกับหนํวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สร๎างสรรค๑ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาท๎องถิ่น”การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถือวําเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเข๎มแข็งทางวิชาการ มีบุคลากรที่มี
ความรู๎ความสามารถ ตลอดจนมีศิษย๑เกําที่มีอาชีพครูอาจารย๑จํานวนมาก ทําให๎โครงการนี้มีการจัดอยํางตํอเนื่อง  
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และมหาวิทยาลัยมีหนํวยงานภายในทั้งคณะวิชา สถาบัน และสํานักที่ทําหน๎าที่ให๎ความรู๎และพัฒนาครูอยํางสม่ําเสมอ 4 
หนํวยงาน ดังนี้ คณะครุศาสตร๑ คณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ สํานักวิทยบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
จํานวนกิจกรรมทั้งหมด 35 กิจกรรม ดังนี้ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 2)อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น  3)การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21” 4)อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประวัติศาสตร๑คูํครู
ไทย” 5)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร๎างสื่อคณิตศาสตร๑ระดับประถมศึกษา 6)อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คอมพิวเตอร๑บนเครื่องคอมพิวเตอร๑แท็บเล็ต 7)การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “English for ASEAN : Basic        
Writing ||” 8)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําระบบ RTI มาให๎ความชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ (LD) 
ในชั้นเรียน9)เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 10)อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร๑
ในชั้นเรียนให๎มีประสิทธิภาพสําหรับครูวิทยาศาสตร๑ 11)อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างเว็บไซด๑ด๎วย Joomla 
(ภาษาอังกฤษ) 12)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎โปรแกรม The Geometer Sketchpad เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร๑  13)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องตัดเชื่อมแบบซีเอ็นซีขั้นต๎น 14)อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎
เครื่องมิลลิ่งแบบซีเอ็นซีข้ันสูง 15)วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา 16)บริการวิชาการ
นําความรู๎สูํชุมชน 17)อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูํชุมชน 18)เพ่ิมทักษะครูผู๎สอนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
อยุธยา 19)อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อห๎องสมุดเรียนรู๎สูํอาเซียน “ก๎าวล้ําเทคโนโลยียุคใหมํ”20)อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารงานห๎องสมุดโรงเรียน 21)อบรมเชิงปฏิบัติการ การซํอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น   22)อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร๎างและพัฒนาเว็บไซด๑แบบสําเร็จรูปด๎วยโปรแกรม Joomla  23)พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน เพ่ือ
การศึกษาในท๎องถิ่น รุํนที่1 24)พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน เพ่ือการศึกษาในท๎องถิ่น รุํนที่ 2 25)พัฒนาศักยภาพครูยุคใหมํ  
26)การพัฒนาความเข๎มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแกํครู 27)การพัฒนาครูมืออาชีพสูํสากล  28)การพัฒนาสมรรถนะ
ครูยุคใหมํสูํอาเซียน  29)เทคนิคการใช๎โปรแกรม Latex 30)เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 31)เทคนิคการเขียน
บทความวิจัย 32)เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย 33)การปฏิบัติงานประจําสูํงานวิจัย 34)การสร๎างความสุขในที่
ทํางาน 35)อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์ชุมชน 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวม
ดําเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ดําเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   กระทั่งการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให๎โครงการพระราชดําริสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรแตํละหนํวยงาน และเป็นการ
พัฒนาตามศาสตร๑ของแตํละคณะ โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับองค๑ความรู๎และทักษะเพ่ิมมากขึ้น  
3. เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการสอนในรายวิชาตํางๆด๎วยสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 15  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

  ตัวชี้วัดที่ 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 18  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 20  งานบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 30  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  ตัวชี้วัดที่ 31  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 
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 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
           ตัวบํงชี ้5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

          ก.พ.ร.  12.4.1  มิติที่ 1:  ประสิทธิผล 
            ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
                               แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย 

                     ตัวชี้วัดที่ 3.2: ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
            สมศ.  ตัวบํงชี้ 8        ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ใน 
                               การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
         ตัวบํงชี้ที่  9     ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค๑กรภายนอก 
         ตัวบํงชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน          
                               ตัวบํงชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 
4. เครือขา่ยความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  เครือขํายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 35 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 1,480 คน/รุํน 
1.3 จํานวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 56.55 เป็นเงิน  585,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 28.95 เป็นเงิน  299,500 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 11.60 เป็นเงิน 120,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ   2.90 เป็นเงิน   30,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนา

เด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ภัทราวรรณ จันทร๑เนตร, ผศ.บญุไท 
เจริญผล, ดร.สุภัทรา คงเรือง, ดร.นริสานันท๑ เดชสุระ,อ.
ภรภัทร นิยมชัย) คคศ. 

1ครั้ง/1
วัน/55คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/55คน 

30,000     

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาตาม
ความต๎องการของท๎องถิ่น 
(ผู๎รับผดิชอบ ดร.พรเทพ รู๎แผน,อ.รัชดาภรณ๑ ตันติกุล,อ.
จิราภรณ๑ มสีงํา,อ.อัจฉราพรรณ กนัสุยะ,อ.ธานี ลาวัณย๑
ศิริ) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/50คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000       

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
กับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21” 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.อิศรา รุํงทวี,อ.ณัฏชญา ธาราวุฒ,ิอ.
ปารณยี๑ ขาวเจรญิ) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000     

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประวตัิศาสตร๑คูํครูไทย”   
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ปิยะ มีอนันต๑,อ.นรเศรษฐ เตชะ,อ.สุนทร 
โภชฌงค๑,อ.ณัฏชญา ธาราวุฒ,ิอ.ปารณีย๑ ขาวเจรญิ,อ.สม
กมล กาญจนพิบลูย๑) คคศ. 
 

1ครั้ง/2
วัน/90คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/90คน 

30,000     
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ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรา๎งสื่อคณิตศาสตร๑ระดับ

ประถมศึกษา  
(ผู๎รับผดิชอบ อ.เย็นใจ สุวานิช,อ.สิอร หาสาสน๑ศร,ีผศ.
ศิริพร เหลําเมือง,ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ,นาย
บริบูรณ๑ ชอบทําดี) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000     

6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพวิเตอร๑บนเครื่อง
คอมพิวเตอร๑แท็บเล็ต 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.สุวิทย๑ ไวยกลุ,ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ,อ.ชัย
ยศ เดชสรุะ,อ.ศักดา จันทราศร,ีดร.สุวนิตย๑ รํงราตรี
,อ.ศิริพล แสนบญุสํง,อ.กิตติภพ มหาวัน) คคศ. 

1ครั้ง/4
วัน/30คน 

30,000   1ครั้ง/4
วัน/30คน 

30,000     

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “English for ASEAN : 
Basic Writing ||” 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ภัธภร หลั่งประยูร,อ.รักษมน รักงาม) 
คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000     

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําระบบ RTI มาให๎ความ
ชํวยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาทางการเรยีนรู๎ (LD)  
ในช้ันเรียน 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.วริสรา จุ๎ยดอนกลอย,อ.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ,อ.พันี บุญรัศมี ,อ.อศรา รุํงทวีชัย) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/60คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/60

คน 

30,000       

9 เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นสําคัญ 
(ผู๎ รับผิดชอบ อ.หนึ่ งฤทัย ชวนะลิขิกร ,อ.จันจิรา        

1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/30

30,000       
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ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
หาวิชา) คคศ. คน 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร๑ใน
ช้ันเรียนให๎มีประสิทธิภาพสําหรับครูวิทยาศาสตร๑  
(ผู๎รับผดิชอบ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน,ผศ.สุวัฒน๑ ทับทิม
เจือ ,อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ๑,อ.สุขรักษ๑ แซํเจี่ย,อ.พัช
ราภร พูลบุญ,อ.ภูษณิศา สุวรรณศลิป์) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/30

คน 

30,000       

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างเว็บไซด๑ด๎วย Joomla 
(ภาษาอังกฤษ) 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.รงรอง แรมสเิยอ) ควท. 

1ครั้ง/3
วัน/20คน 

30,000 1ครั้ง/3
วัน/20

คน 

30,000       

12 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎โปรแกรม The 
Geometer Sketchpad เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร๑ 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.กฤษณะ กันอํ่า) ควท. 

1ครั้ง/2
วัน/60คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/60

คน 

30,000       

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องตดัเช่ือมแบบซีเอ็นซี
ขั้นต๎น (ผู๎รับผดิชอบ อ.ธีรพล ทรพัย๑บุญ) ควท. 

1ครั้ง/3
วัน/40คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000       

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เครื่องมลิลิ่งแบบซีเอ็นซีขั้นสูง 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.อภิชิต กระจํางเยาํ) ควท. 

1ครั้ง/3
วัน/45คน 

30,000 1ครั้ง/3
วัน/45

คน 

30,000       

15 วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจํา
พระนครศรีอยุธยา 

1ครั้ง/2
วัน/100

30,000   1ครั้ง/2
วัน/100

30,000     
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ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.วิราวรรณ สมพงษ๑เจริญ) คมส. คน คน 

16 บริการวิชาการนําความรูส๎ูํชุมชน 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.กาญจนา สุขาบรูณ๑) คมส. 

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000       

17 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูํชุมชน 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ฤตพชรพร ทองถนอม) คมส. 

1ครั้ง/4
วัน/50คน 

30,000   1ครั้ง/4
วัน/50คน 

30,000     

18 เพิ่มทักษะครผูู๎สอนดา๎นศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา 
(ผู๎รับผดิชอบ นางสาวอรอุมา โพธิจ์ิ๋ว) สอศ. 

1ครั้ง/2
วัน/50คน 

40,000 1ครั้ง/2
วัน/50

คน 

40,000       

19 อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อห๎องสมุดเรียนรูส๎ูํอาเซียน “ก๎าว
ล้ําเทคโนโลยยีุคใหม”ํ(ผู๎รับผดิชอบ อ.ธน ูบุญญานุวัตร)  

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000 1ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000       

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานห๎องสมุดโรงเรยีน 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ธนู บุญญานุวัตร) สวท. 

1ครั้ง/1
วัน/40คน 

20,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

20,000       

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซํอมบํารงุรักษาคอมพิวเตอร๑
เบื้องต๎น 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ธนู บุญญานุวัตร) สวท. 

1ครั้ง/3
วัน/30คน 

30,000 1ครั้ง/3
วัน/30

คน 

30,000       

22 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างและพัฒนาเว็บไซด๑แบบ
สําเรจ็รูปด๎วยโปรแกรม Joomla 
(ผู๎รับผดิชอบ อ.ธนู บุญญานุวัตร) สวท. 

1ครั้ง/3
วัน/30คน 

30,000 1ครั้ง/3
วัน/30

คน 

30,000       
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ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
23 พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท๎องถิ่น รุํนท่ี 

1 (ผู๎รับผิดชอบอ.ธนู บุญญานุวัตร)สวท. 
3 ครั้ง /
วัน/1 รร. 

30,000 3 ครั้ง /
วัน/1 
รร. 

30,000       

24 พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท๎องถิ่น รุํนท่ี 
2(ผู๎รับผดิชอบ อ.ธนู บุญญานุวัตร) สวท. 

1 ครั้ง /1 
ร.ร. 

30,000 1 ครั้ง 
/1 ร.ร. 

30,000       

25 พัฒนาศักยภาพครูยคุใหมํ (สถาบนัวิจัยและพัฒนา)สวพ. 1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000   

26 การพัฒนาความเขม๎แข็งทางวิชาการและวิชาชีพแกํครู
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000   

27 การพัฒนาครูมืออาชีพสูสํากล(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000   

28 การพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหมํสูํอาเซียน (สถาบันวิจัย
และพัฒนา)สวพ.  

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000     1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000   

29 เทคนิคการใช๎โปรแกรม Latex (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/30คน 

20,000 1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

20,000       

30 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000       1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000 

31 เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000       
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ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 

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 งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
32 การปฏิบัติงานประจําสูํงานวิจัย สวพ. 1ครั้ง/1

วัน/40คน 
29,500   1ครั้ง/1

วัน/40คน 
29,500     

33 วิทยากรมืออาชีพ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 1ครั้ง/1
วัน/40คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000       

34 การสร๎างความสุขในท่ีทํางาน(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000       

35 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตร-ีนาฏศิลป์ชุมชน (ผู๎รับผดิชอบ 
นางอุมารภรณ๑ กลา๎หาญ) คมส. 

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000     

  1,034,500  585,000  299,500  120,000  30,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 30,000  
 ค่าตอบแทน  12,000  
 คําตอบแทนวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 400 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย  2,750  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,750  
 ค่าวัสดุ   15,250  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ  1 งานๆละ 7,250 บาท 7,250  
 คําวัสดุจดัอบรม  1 ครั้งๆละ  1 งานๆละ 8,000 บาท 8,000  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 30,000  
 ค่าตอบแทน 16,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 400 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 5,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ  8,200  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,200 บาท 4,200  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21” 30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 4,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ 11,600  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 6,600 บาท 6,600  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย”  30,000  
 ค่าตอบแทน 12,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย 9,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 90 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 9,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ       9,000  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสร้างสื่อคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  30,000  
 ค่าตอบแทน 16,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 10,200  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,200 บาท 10,200  

6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 30,000  
 ค่าตอบแทน 21,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 24 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 24 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 6,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ 2,400  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,400 บาท 2,400  

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “English for ASEAN : Basic Writing ||” 30,000  
 ค่าตอบแทน 16,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 10,200  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 6,200 บาท 6,200  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การน าระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(LD)ในชั้นเรียน 

30,000  

 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 6,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ 9,600  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  

9 เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ 15,000  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,000 บาท 11,000  

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพส าหรับครูวิทยาศาสตร์  30,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 4,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

เชํนคําเบี้ยเลี้ยง,คําที่พัก 
1 คนๆ ละ  2 คืนๆ ละ 600 บาท 1,200  

 ค่าวัสดุ 11,400  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  
 คําวสัดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,600 บาท 6,600  

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (ภาษาอังกฤษ) 30,000  
 ค่าตอบแทน 25,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 28 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 16,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 28 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 8,400  
 ค่าวัสดุ 4,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

12 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad เพ่ือประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

30,000  

 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 12,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 คําจ๎างทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 60 ชุดๆละ 100 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ 3,600  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
13 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เคร่ืองตัดเชื่อมแบบซีเอ็นซีขั้นต้น 30,000  

 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 21 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 12,600  
 ค่าใช้สอย 6,400  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผนืๆละ 400 บาท 400  
 ค่าวัสดุ 11,000  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,000 บาท 11,000  

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เคร่ืองมิลลิ่งแบบซีเอ็นซีขัน้สูง 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 21 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 12,600  
 ค่าใช้สอย 6,375  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 47 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,875  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 11,025  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,025 บาท 11,025  

15 วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจ าพระนครศรีอยุธยา 30,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 20,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 10,000  
 คําอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ 2,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  

16 บริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 8,200  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆละ 700 บาท 700  
 ค่าวัสดุ 3,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,800 บาท 3,800  
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ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
17 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน 30,000  

 ค่าตอบแทน 18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 10,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 25 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ 2,000  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

18 เพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา 40,000  
 ค่าตอบแทน 14,400  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย 18,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 10,000  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1  ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจ๎างจัดทํารูปเลมํ 1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ 7,100      
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

19 อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อห้องสมุดเรียนรู้สู่อาเซียน “ก้าวล้ าเทคโนโลยียุคใหม”่ 30,000  
 ค่าตอบแทน 10,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 8,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ 11,200  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,200 บาท 11,200  

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 20,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 5,740  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 คําเสื่อมรถ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ํามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 1,000  
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ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําเบี้ยเลี้ยง 1 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 240 บาท 240  
 ค่าวัสดุ 7,060      
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,060 บาท 7,060  

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 30,000  
 ค่าตอบแทน 16,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 9,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,500  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 4,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

22 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์แบบส าเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla 30,000  
 ค่าตอบแทน 16,200  
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 9,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,500  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 4,800  
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

23 พัฒนาห้องสมดุโรงเรียน เพ่ือการศึกษาในท้องถิ่น รุ่นที่ 1 30,000  

 ค่าใช้สอย  12,000  
 คําน้ํามัน   3 ครั้งๆละ  1 งานๆละ  1,500 บาท 4,500  
 คําเสื่อมรถ 3 ครั้งๆละ  1  งานๆละ  500 บาท 1,500  
 คําเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 3 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 240 บาท 720  
 คําเบี้ยเลี้ยงผู๎ปฏิบัติงาน 22 คนๆละ 1 งานๆละ 240 บาท 5,280  
 ค่าวัสดุ  18,000  
 คําวัสดุ  3 ครั้งๆละ  1 งานๆละ  6,000 บาท 18,000  

24 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือการศึกษาในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 30,000  
 ค่าใช้สอย 10,440  
 คําเสื่อมรถ 6 ครั้งๆ ละ 500 บาท 3,000 บาท 3,000  
 คําน้ํามัน 6 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 6,000 บาท 6,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง 6 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 240 บาท 1,440  
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รายการ 
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ปริมาณหน่วยต่อ
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ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ 19,560      
 คําวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 19,560 บาท 19,560  

25 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่       30,000  

 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

26 การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

27 การพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
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ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  

 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  
28 การพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่สูอ่าเซียน   30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

29 เทคนิคการใช้โปรแกรม Latex 20,000  
 ค่าตอบแทน 10,500  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 2,100  
 ค่าใช้สอย 6,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 30 ชุดๆ ละ 100 บาท 3,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 30 ใบๆ ละ 20 บาท 600  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 3,000  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,000 บาท 3,000  
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รายการ 
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ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
30 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 30,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

31 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 30,000  
 ค่าตอบแทน 16,800  
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 12,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 8,400  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ       4,800  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

32 การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวจิัย 29,500  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 11,600  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 5,300  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,300 บาท 5,300  

33 วิทยากรมืออาชีพ 30,000  
 ค่าตอบแทน       12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  

 
 ค่าใช้สอย 10,300  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 50 ใบๆ ละ 20 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 7,100  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

34 การสร้างความสุขในที่ท างาน 25,000  
 ค่าตอบแทน 12,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย 7,600  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คําจ๎างทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คําจัดทํารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างทําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ 4,800  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

35 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์ชุมชน 30,000  
 ค่าตอบแทน 9,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 12,000  
 คํารถวิทยากร 1 งานๆละ     3,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000 2 วัน 
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 5,000 2 วัน 
 ค่าวัสดุ 8,400  
 คําวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 8,400 บาท 8,400  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,034,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 519 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151435206001 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ STEM Education กบัการพฒันาเด็กปฐมวยัใน
ศตวรรษที่ 21

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       
30,000     

151435206002 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
ของทอ้งถิ่น

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       
30,000     

151435206003 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การอบรมเชงิปฏบิติัการ “การพฒันาทักษะการส่ือสารกบันักเรียนไทย
ในศตวรรษที่ 21”

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       
30,000     

151435206004 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ “ประวติัศาสตร์คู่ครูไทย” 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206005 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง การสร้างส่ือคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206006 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการพฒันาคอมพวิเตอร์บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206007 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “English for ASEAN : Basic Writing 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206008 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง การน าระบบ RTI มาใหค้วามชว่ยเหลือ

นักเรียนท่ีมีปญัหาทางการเรียนรู้ (LD)ในชั้นเรียน
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       

30,000     

151435206009 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เทคนิคการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206010 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ การพฒันาโครงงานวทิยาศาสตร์ในชั้นเรียนใหม้ี

ประสิทธภิาพส าหรับครูวทิยาศาสตร์
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       

30,000     

151435206011 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ การสร้างเวบ็ไซด์ด้วย Joomla (ภาษาองักฤษ) 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206012 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง การใชโ้ปรแกรม The Geometer 

Sketchpad เพือ่ประกอบการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       

30,000     

151435206013 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง เคร่ืองตัดเชื่อมแบบซีเอน็ซีขั้นต้น 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206014 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการการใชเ้คร่ืองมิลล่ิงแบบซีเอน็ซีขั้นสูง 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206015 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา วดัมหาธาตุ : มรดกสถาปตัยกรรมความทรงจ าพระนครศรีอยธุยา 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206016 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา บริการวชิาการน าความรู้สู่ชมุชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206017 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการศิลปะการแสดงสู่ชมุชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206018 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพิม่ทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวฒันธรรมอยธุยา 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 40,000       40,000     
151435206019 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ ส่ือหอ้งสมุดเรียนรู้สู่อาเซียน “กา้วล้ าเทคโนโลยี

ยคุใหม่”
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       

30,000     

พ.ศ. 2558
รวม

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151435206020 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ การบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 20,000       20,000     
151435206021 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์เบื้องต้น 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206022 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการ การสร้างและพฒันาเวบ็ไซด์แบบส าเร็จรูปด้วย

โปรแกรม Joomla
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       

30,000     

151435206023 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน เพือ่การศึกษาในท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206024 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน เพือ่การศึกษาในท้องถิ่น รุ่นท่ี 2 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206025 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา พฒันาศักยภาพครูยคุใหม่ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000        30,000     
151435206026 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การพฒันาความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชพีแกค่รู 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000        30,000     
151435206027 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การพฒันาครูมืออาชพีสู่สากล 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000        30,000     
151435206028 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การพฒันาสมรรถนะครูยคุใหม่สู่อาเซียน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000        30,000     
151435206029 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Latex 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 20,000       20,000     
151435206030 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เทคนิคการเขยีนบทความวชิาการ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206031 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัย 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206032 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การปฏบิติังานประจ าสู่งานวจิัย 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 29,500       29,500     
151435206033 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา วทิยากรมืออาชพี 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     
151435206034 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การสร้างความสุขในท่ีท างาน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 25,000       25,000     
151435206035 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา อบรมเชงิปฏบิติัการดนตรี-นาฏศิลปช์มุชน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน 30,000       30,000     

585,000     299,500     120,000      30,000       1,034,500 

พ.ศ. 2558
รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎มีการพัฒนาการทํางานในด๎านทางการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับองค๑ความรู๎และทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1  จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

      10.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
      10.1.3  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
      10.1.4  งานบริการวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
      10.1.5  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
      10.1.6  โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.12 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.13 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลผู๎รับบริการ 
11.2.2  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3  การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
          แนวทางการดําเนินงาน   ปรับกลยุทธ๑การบริการวิชาการ 
 มาตรการ/งาน/โครงการ    -    สํารวจความจําเป็นและความต๎องการการรับบริการวิชาการของท๎องถิ่น 

- สร๎างหลักสูตรในการศึกอบรมและจัดบริการวิชาการให๎ครอบคลุมกับ
ความต๎องการอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

- สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรทั้งในและตํางประเทศ 
- ปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติมละเอียดข๎อบังคับให๎เหมาะสมและมีความ

คลํองตัวในการบริการวิชาการ 
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2.งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
1020000 คณะครุศาตร์ 
151422206100 งานพัฒนาวิชาชีพครู  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ .กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามสามารถในการ 

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จํานวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  รายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 4,000,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร๑  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 นั้นได๎กําหนดวัตถุประสงค๑ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่สําคัญประการหนึ่งคือผลิตครูและสํงเสริมวิทยฐานะครูโดยกําหนดภาระหน๎าที่ตามมาตรา 8 (5) คือเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมา ะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูงดังนั้นจึงถือได๎วําการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูเป็นภาระหน๎าที่ อันสําคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด๎วยโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในท๎องถิ่นที่เป็นเขตบริการของ
มหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให๎เรํ งปฏิรูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎สัมพันธ๑เชื่อมโยงกัน 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห๑แก๎ปัญหาและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องโดยปฏิรูปให๎มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
หลักฐานและการเรียนการสอนให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ยุคใหมํ การพัฒนาครูและการ
พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได๎มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักฐานการเรียนการสอน และการ
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พัฒนาผู๎เรียน ประกอบกับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 การศึกษานั้นจัดอยูํในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะสํงเสริมให๎ประชาคมด๎านอ่ืนๆมีความเข๎มแข็ง 

ดังนั้นการพัฒนาครูและผู๎บริหารสถานศึกษา นับวํามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบโดยมุํงเน๎นให๎ผู๎บริหารได๎รับการพัฒนาการศึกษาด๎านภาษาและ ICT ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ
คณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นหนํวยงานทางการศึกษาในท๎องถิ่นจึงพิจารณาถึง
ความจําเป็นที่ต๎องดําเนินการให๎บริการทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและสังคมไทยและสอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด๎านการศึกษาที่ต๎องเสริมสร๎างศักยภาพ
ของผู๎เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตํอไป 

  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพเชิงวิชาการของผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑ของสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑และองค๑ความรู๎ของผู๎บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นผู๎มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมืออาชีพ 

3. เพ่ือเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎เข๎ารับการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูํการสร๎างเครือขําย 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. ตัวบํงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 
จํานวนครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

1770 คน 

2 จํานวนหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา/หรือแลกเปลี่ยน 17 
หลักสูตร/
กิจกรรม 

3 พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน 
4 ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในการผลิตครู 1 แหํง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 38.66  เป็นเงิน    1,546,500  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 31.95  เป็นเงิน    1,278,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 26.89  เป็นเงิน    1,075,500  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  2.50    เป็นเงิน    100,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 พัฒนาศักยภาพการออกแบบเรียนรู๎แบบบูรณาการที่

เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
250 คน 133,400 2 66,700 2 66,700  0   

2 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและวัดประเมินผล
ของคณาจารย๑ 

60 คน 118,000 1 50,000  0 1 68,000   

3 พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 4 ร.ร. 50,000  0  50,000  0   
4 พัฒนาครูให๎มีความเป็นเลิศด๎านการจัดการเรยีนรู๎ 300 คน 270,000 3 81,000 4 94,500 3 94,500   
5 พัฒนาครูและผู๎บรหิารโรงเรยีนเครือขํายฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพ 
200 คน 153,800  0  33,800  120,000   

6 พัฒนาสรรถนะความเป็นคร ู 300 คน 416,000  316,000  100,000  0   
7 แลกเปลีย่นเรยีนรูร๎ะหวํางสถาบัน 40 คน 345,000  0  0 40 345,000   
8 ผลิตครูและพัฒนาครสููํความเป็นเลิศ 100 คน 340,000 50 170,000 50 170,000  0   
9 ยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูํ

มาตรฐานสากล 
50 คน 185,000 30 120,000 20 65,000  0   

10 การพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษาตํางประเทศของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

90 คน 131,000 40 75,000 25 28,000 25 28,000   

11 พัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร 100 คน 500,000  200,000  150,000  150,000   
12 ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในการผลิตครู 1 แหลํง/4 

ครั้ง 
357,800 2 257,800 2 100,000  0   

13 พัฒนาศักยภาพครูยคุใหม ํ 100 คน 100,000  0  0  100,000   
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ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
14 วิจัยระบบการประกันคุณภาพและการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  
50 คน 500,000 15 100,000 15 200,000 15 100,000 5 100,000 

15 พัฒนาหลักสตูรการผลิตครูสูสํากล 50 คน 200,000 1 70,000 2 130,000  0  0 
16 พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย๑โดย

กระบวนการวิจยั 
50 คน 100,000 1 40,000 1 30,000 1 30,000  0 

17 พัฒนาวิชาชีพครูสูํอาเซียน 30 คน 100,000  0 2 60,000 1 40,000  0 
รวมท้ังสิ้น  4,000,000  1,546,500  1,278,000  1,075,500  100,000 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาศักยภาพการออกแบบเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 133,400  
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนโครงงานเป็นฐาน TDL โดยใช้กิจกรรมบันได 5 ขั้นเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ (STEM) 
99,300  

 ค่าตอบแทน       48,600  
 -คําวิทยากร   54 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 32,400  
 -คําวิทยากร   54 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 16,200  
 ค่าใช้สอย       25,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 150 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 22,500  
 -คําจ๎างพิมพ๑เอกสาร 100 แผํนๆละ   15 บาท 1,500  
 -คําเข๎าเลมํเอกสาร 150 เลํมๆละ   10 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ       25,200  
 -คําน้ํามัน       1,200  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       24,000  

1.2 การสอนแบบโครงงาน       34,100  
 ค่าตอบแทน       21,600  
 -คําวิทยากร   24 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําวิทยากร   24 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย       12,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําจ๎างพิมพ๑เอกสาร 100 แผํนๆละ   15 บาท 1,500  
 -คําเข๎าเลมํเอกสาร 100 เลํมๆละ   10 บาท 1,000  
2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลของคณาจารย์ 118,000  
 ค่าตอบแทน       57,600  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 28,800  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย       12,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 60 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 12,000  
 ค่าวัสดุ       48,400  
 -คําวัสดุ/ถํายเอกสาร       48,400  

3 พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 50,000  
 ค่าตอบแทน       28,800  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 28,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย       6,000  
 -คําน้ํามัน       4,000  
 -คําเชํารถ       2,000  
 ค่าวัสดุ       15,200  
 -ซื้อวัสด ุ       15,200  
4 พัฒนาครูให้มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ 270,000  
 ค่าตอบแทน       120,000  
 -คําวิทยากร 5 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 72,000  
 -คําวิทยากร 5 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 48,000  
 ค่าใช้สอย       90,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 300 คนๆ 4 มื้อๆละ 25 บาท 30,000  
 -คําอาหาร 300 คนๆ 2 มื้อๆละ 100 บาท 60,000  
 ค่าวัสดุ       60,000  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       60,000  
5 พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 153,800  
 ค่าตอบแทน       28,800  
 -คําวิทยากร 4 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย       60,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 200 คนๆ 4 มื้อๆละ 25 บาท 20,000  
 -คําอาหาร 200 คนๆ 2 มื้อๆละ 100 บาท 40,000  
 ค่าวัสดุ       65,000  
 -ถํายเอกสาร/กระเป๋าใสเํอกสาร/

แฟูมเอกสาร/ซื้อวัสด ุ
      65,000  

6 พัฒนาสรรถนะความเป็นครู 416,000  
 ค่าตอบแทน       216,000  
 -คําวิทยากร 6 กลุํมๆละ 60 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 216,000  
 ค่าใช้สอย       105,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 300 คนๆ 12 มื้อๆละ 25 บาท 90,000  
 -คําอาหาร 50 คนๆ 3 มื้อๆละ 100 บาท 15,000  
 ค่าวัสดุ       95,000  
 -คําจ๎างทําเอกสาร/ถํายเอกสาร/ซื้อวสัด ุ       95,000  
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน 345,000  
 ค่าตอบแทน       50,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 -คําวิทยากร 4 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 28,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย       256,800  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่/อาหาร

กลางวัน/อาหารเย็น 
      57,000  

 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ ไดแ๎กํ 
คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก  

      139,800  

 -คําเชํารถยนต๑ 1 คันๆละ 4 วันๆละ 15,000 บาท 60,000  
 ค่าวัสดุ       37,800  
 -ซื้อวัสดุ/ถํายเอกสาร       37,800  
8 ผลิตครูและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 340,000  
 ค่าตอบแทน       64,800  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 36 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 43,200  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 36 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย       170,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆ 12 มื้อๆละ 25 บาท 30,000  
 -คําอาหาร 100 คนๆ 6 มื้อๆละ 100 บาท 60,000  
 -คําเชํารถยนต๑ 2 คันๆละ 2 วันๆละ 15,000 บาท 60,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ ไดแ๎กํ 

คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ 
      20,000  

 ค่าวัสดุ       105,200  
 -ซื้อวัสดุ /ถํายเอกสาร       105,200  
9 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 185,000  
 ค่าตอบแทน       24,000  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย       129,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ 12 มื้อๆละ 25 บาท 15,000  
 -คําอาหาร 50 คนๆ 6 มื้อๆละ 100 บาท 30,000  
 -คําเชํารถยนต๑ 5 คันๆละ 2 วันๆละ 2,500 บาท 25,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ ไดแ๎กํ 

คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก  
      59,000  

 ค่าวัสดุ       32,000  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       32,000  

10 การพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา  131,000  
 ค่าตอบแทน       36,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -คําวิทยากร   60 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 36,000  

 ค่าใช้สอย       45,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 90 คนๆ 10 มื้อๆละ 25 บาท 22,500  
 -คําอาหาร 90 คนๆ 5 มื้อๆละ 50 บาท 22,500  
 ค่าวัสดุ       50,000  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       50,000  

11 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 500,000  
 ค่าตอบแทน       100,000  
 -คําวิทยากร 2 คนๆ 50 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 60,000  
 -คําวิทยากร 2 คนๆ 50 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 40,000  
 ค่าใช้สอย       160,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆ     30,000  
 -คําอาหาร 100 คนๆ     60,000  
 -คําเชํารถยนต๑    วันๆละ 2,500 บาท 20,000  
 -คําที่พัก       50,000  
 ค่าวัสดุ       240,000  
 -คําถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       240,000  

12 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในการผลิตครู 357,800  
 ค่าวัสดุ       357,800  
 -ซื้อวัสด ุ       357,800  

13 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ 100,000  
 ค่าตอบแทน       14,400  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย       30,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําอาหาร 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 20,000  
 ค่าวัสดุ       55,600  
 -คําถํายเอกสาร/ซื้อวัสดุ ได๎แกํ 

กระดาษ หมึก ปากกา  เสื้อยืด ฯลฯ 
      55,600  

14 วิจัยระบบการประกันคุณภาพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 500,000  
 ค่าตอบแทน       105,000  
 -คําวิทยากร   175 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 105,000  
 ค่าใช้สอย       15,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 12 มื้อๆละ 25 บาท 15,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ       380,000  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       380,000  

15 พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสู่สากล 200,000  
 ค่าตอบแทน       25,200  
 -คําวิทยากร 7 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 25,200  
 ค่าใช้สอย       16,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 7,500  
 -คําอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 9,000  
 ค่าวัสดุ       158,300  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       158,300  

16 พัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นมนษุย์โดยกระบวนการวิจัย 100,000  
 ค่าตอบแทน       18,000  
 -คําวิทยากร 5 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย       16,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 7,500  
 -อาหาร 50 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 9,000  

 ค่าวัสด ุ       65,500  
 -ถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       65,500  

17 พัฒนาวิชาชีพครูสู่อาเซียน 100,000  
 ค่าตอบแทน       25,200  
 -คําวิทยากร 7 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 25,200  
 ค่าใช้สอย       13,500  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 4,500  
 -คําอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 9,000  
 ค่าวัสดุ       61,300  
 -คําถํายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       61,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000  
หมายเหตุ ถัวเฉลีย่จํายทุกรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาศักยภาพการออกแบบเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        66,700        66,700      133,400

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู การพฒันาการจัดการเรียนการสอนและวดั
ประเมินผลของคณาจารย์

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        50,000        68,000      118,000

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        50,000        50,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาครูใหม้ีความเปน็เลิศด้านการจัดการเรียนรู้ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        81,000        94,500        94,500      270,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือขา่ยฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        33,800      120,000      153,800

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาสรรถนะความเปน็ครู 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      316,000      100,000      416,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถาบนั 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      345,000      345,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู ผลิตครูและพฒันาครูสู่ความเปน็เลิศ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      170,000      170,000      340,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      120,000        65,000      185,000

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู การพฒันาความเปน็เลิศทางภาษาต่างประเทศของครู
และบคุลากรทางการศึกษา

1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        75,000        28,000        28,000      131,000

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาศักยภาพผู้บริหาร 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      200,000      150,000      150,000      500,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในการผลิตครู 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      257,800      100,000      357,800
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาศักยภาพครูยคุใหม่ 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      100,000      100,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู วจิัยระบบการประกนัคุณภาพและการวจิัยเพือ่

พฒันาการเรียนการสอน
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน      100,000      200,000      100,000      100,000      500,000

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาหลักสูตรการผลิตครูสู่สากล 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        70,000      130,000      200,000
151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาการศึกษาเพือ่พฒันาความเปน็มนุษยโ์ดย

กระบวนการวจิัย
1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        40,000        30,000        30,000      100,000

151422206100 1020000 คณะครุศาตร์ งานพฒันาวชิาชพีครู พฒันาวชิาชพีครูสู่อาเซียน 1404 5104020100 งบเงินอดุหนุน        60,000        40,000      100,000
   1,546,500    1,278,000    1,075,500      100,000    4,000,000

พ.ศ. 2558
รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎มีการพัฒนาการทํางานในด๎านทางการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับองค๑ความรู๎และทักษะเพ่ิมมากข้ึน  

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จ 1 โครงการ 14 กิจกรรม 
10.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
10.1.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการร๎อยละ 90 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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แผนงาน 4.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.งานจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
151422106200 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน 
3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํและจํานวนนักเรียนคงอยู ํ

 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      4,060,410   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     โรงเรียนสาธติมัธยม   ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุวัฒน๑  ทับทิมเจือ 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุสาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม  จึงได๎ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตํอการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมุํงเน๎นให๎การสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 3 และ 4 เพ่ือประชาชนและนักเรียนได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ ที่กําหนดไว๎ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาให๎มีคุณภาพสูงขึ้น  นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   เป็นสถานที่ค๎นคว๎าวิจัยและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษา  และเป็นสวัสดิการแกํ บุตร -ธิดา  ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา  โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสวัสดิการพ้ืนฐานที่เทําเทียมกัน  เชํน  การสร๎างความมั่นคงด๎าน
รายได๎และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎แกํเยาวชน  การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมทั้งให๎ความสําคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  การขยายโอกาสทางการศึกษาให๎โอกาส
ทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนให๎เยาวชนได๎รับการพัฒนาความเข๎มแข็ง
ทางวิชาการโดยการจัดจ๎างอาจารย๑พิเศษ  ที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน  สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการใช๎และเลือกรับสื่อในเชิงสร๎างสรรค๑ควบคูํกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ มีเหตุผล  มีความ
พอประมาณ  และมีภูมิคุ๎มกันโดยอาศัยหลักวิชาการ  ความรู๎ควบคูํกับการสํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยม  
จิตสํานึกและการแสดงออกที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบตํอสังคม  เสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรคการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด๎านสุขภาพ  การปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด  และสร๎างโอกาสให๎เยาวชนได๎พัฒนาศักยภาพให๎สูงขึ้น  มี
การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในลักษณะยั่งยืน  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามสิทธิ์ที่กําหนดไว๎  โดยมีกลไก
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎ให๎การสนับสนุน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อนักเรียนที่เข๎าใหมํได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 2.  เพ่ือนักเรียนที่คงอยูํได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
 3.  เพื่อผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามโครงการ 
 4.  เพื่อให๎นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 
 5.  เพื่อให๎นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
 6.  เพื่อให๎นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม  คํานิยม จิตสํานึกและการแสดงออกท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบตํอ
สังคม 
 7.  เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ การปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดที่ 26  จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 580 คน 
  ตัวชี้วัดที่ 27  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน ร๎อยละ 100 
 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้  1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
    ตัวบํงชี้  2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมาย 
        ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  ตัวชี้วัดที่ 6  ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
 สมศ. มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
  ตัวบํงชี้ที่ 8     ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการ  

                                        มาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบํงชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 536 

 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 120 คน 
2 จํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 110 คน 
3 จํานวนนักเรียนที่คงอยูํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 397 คน 
4 นักเรียนจบหลักสูรและสําเร็จการศึกษา 2 ระดับชั้น 
5 สนับสนุนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอยํางมี

คุณภาพ  
4 กิจกรรม 

6 สนับสนุนโครงการพัฒนาผู๎เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยํางมี
คุณภาพ คือ ด๎านวิชาการ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  ด๎านสารสนเทศ 
และด๎านทัศนศึกษา 

4 ด๎าน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได๎รับการยกระดับการศึกษาตามโครงการ ร๎อยละ 85 
 2.  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน ร๎อยละ 85 
 3.  โรงเรียนได๎รับการพัฒนาและยกระดับความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการ ร๎อยละ 85 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57)  เบิกจํายร๎อยละ  24.75 เป็นเงิน  1,004,990 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58)  เบิกจํายร๎อยละ  33.27 เป็นเงิน  1,350,800 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ  24.60 เป็นเงิน    998,520 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ  17.39 เป็นเงิน    706,100 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 บริการจัดการ 12 เดือน 2,286,100         
 งบอุดหนุน           
 1.1 งบดําเนินงาน 12 เดือน 1,286,100         
 1.1.1  คําใช๎สอย 12 เดือน 464,000 3 เดือน 180,000 3 เดือน 100,000 3 เดือน 120,000 3 เดือน 64,000 
 1.1.2  คําวัสดุ 12 เดือน 822,100 3 เดือน 250,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 170,000 3 เดือน 152,100 
 1.1.3  พัฒนาการเรียนการสอน 5,000คาบ/200 บาท 1,000,000 1,340 คาบ 268,000 1,110 คาบ 222,000 800 คาบ 160,000 1,750 คาบ 350,000 
2 กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ

งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

12 เดือน 1,774,310         

 2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2  ภาคเรียน 275,550         
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น   1 ครั้ง 75,430   1 ครั้ง 70,400   
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   1 ครั้ง 62,560   1 ครั้ง 67,160   
 2.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1 ภาคเรียน 296,700         
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น       1 ครั้ง 150,700   
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย       1 ครั้ง 146,000   
 2.3 ค่าหนังสือเรียน 1 ภาคเรียน 628,800         
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น     1 ครั้ง 277,147     
 -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย     1 ครั้ง 351,653     
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 

 2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  
และนักเรียน 
   ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 ระดับช้ัน 573,260 4 ครั้ง  169,000 1 ครั้ง 
 

150,000 2  ครั้ง 114,260 2 ครั้ง 
 

140,000 

รวมท้ังสิ้น  4,060,410  1,004,990  1,350,800  998,520  706,100 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  บริหารจัดการ 2,286,100  
 งบด าเนินงาน 2,286,100  
 ค่าใช้สอย 464,000  
 - คําวัสดุซํอมแซมครภุัณฑ๑ 8 ครั้ง     100,000  
 - คําวัสดุซํอมแซมอาคารสถานท่ี 8 ครั้ง     20,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 2 ครั้ง     24,000  
 - วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบีย้เลีย้ง  

  การเดินทางไปราชการ 
10 ครั้ง     250,000  

 - คําเข๎าเลํมเอกสาร วารสาร คูํมือ  
  หลักสูตร และรายงานตาํง ๆ  

5 ครั้ง     60,000  

 - คําเบี้ยประชุม 5 ครั้ง     5,000  
 - คําลงทะเบียนประชมุ อบรม 

สัมมนา 
5 ครั้ง     5,000  

 ค่าวัสดุ 822,100  
 - ตํารา วารสาร นวนิยาย 

หนังสือพิมพ๑ 
20 ครั้ง     200,000  

 - วัสดุสํานักงาน 500 ช้ิน     402,100  
 - วัสดุกีฬา 1 ครั้ง     100,000  
 - วัสดุเวชภัณฑ๑และยาห๎องพยาบาล 2 ครั้ง     40,000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร๑ 1 ครั้ง     30,000  
 - คําล๎างอัดภาพ 5 ครั้ง     10,000  
 - คําปูาย 4 ครั้ง     20,000  
 - คําถํายเอกสาร 8 ครั้ง     20,000  
 ค่าตอบแทน 1,000,000  
 คําจ๎างสอนอาจารย๑พิเศษ 20 คน 1 ปีการศึกษา 5,000 คาบ ๆ ละ 200 บาท 1,000,000  

2 กิจกรรมที่ 2 บริหารงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 1,774,310  
2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 275,550  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆละ 2 ครั้ง ๆ ละ   145,830  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษาๆละ 2 ครั้ง ๆ ละ   129,720  

2.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 296,700  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆละ 1 ครั้ง ๆ ละ   150,700  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษาๆละ 1 ครั้ง ๆ ละ   146,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 628,800  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆละ 1 ครั้ง ๆ ละ   277,147  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษาๆละ 1 ครั้ง ๆ ละ   351,653  

2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 573,260  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น และ 

  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1 ปีการศึกษา 6 ระดับชั้น   573,260  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       4,060,410     
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151422106201 1020109 โรงเรียนสาธติมัธยม โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

บริหารจัดการ 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 698,000 572,000 450,000 566,100  2,286,100

151422106202 1020109 โรงเรียนสาธติมัธยม โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

บริหารงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี
อยา่งมีคุณภาพ

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 306,990 778,800 548,520 140,000  1,774,310

 1,004,990  1,350,800    998,520   706,100  4,060,410

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได๎รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา 
2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว๎ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักเรียนเข๎าใหมํได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ  2  ระดับชั้น  ร๎อยละ 90 
10.1.2 นักเรียนที่คงอยูํได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ  4  ระดับชั้น  ร๎อยละ 90 
10.1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
         ร๎อยละ 100 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนโดยผู๎เรียน 
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานผู๎สําเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาตํอของนักเรียน 
10.3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา 
         ขั้นพ้ืนฐาน 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑:  9 สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน: การลงนามบันทึกลงนามความเข๎าใจแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมและ

มรดกโลก ในระดับกลุํมประชาคมอาเซียน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 
151422106300โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน 
 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       1,613,160  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:       หนํวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต                       

       ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.ศิรพร   เหลําเมือง 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551        
ในระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นทักษะ พ้ืนฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
พ้ืนฐาน การติดตํอสื่อสาร กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ๑
และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ มุํงพัฒนา
ผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ 
       โรงเรียนประถมสาธิต เป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1–6 จํานวน 12 ห๎องเรียน ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจึง
มุํงหวังในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ โดยเน๎นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ๑และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย 
สติปัญญา อารมณ๑ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของ
ชาติ  
        การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนคําใช๎จํายรายหัวเป็นงบอุดหนุนให๎
นักเรียนเพื่อลดภาระคําใช๎จํายของนักเรียนและผู๎ปกครองทุกคน  เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่เติบโต
เป็นกําลังของชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่เข๎าใหมํและนักเรียนที่คงอยูํได๎รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี 
 2. เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน  
 3. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง 
    4. เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 
    5. เพ่ือยกระดับผู๎บริหาร ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 25 :  จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวชี้วัดที่ 27 :  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 
 สกอ.  องค๑ประกอบที่ 5   ตัวบํงชี้ 1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
       ตัวบํงชี้ 2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม

  องค๑ประกอบที่ 8   ตัวบํงชี้ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ก.พ.ร.  มติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  มติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดที่ 6 : ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
 สมศ.  มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

สําคัญ 
  ด๎านที่ 3 : การบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนําความรู๎และประสบการณ๑จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา 
  ด๎านที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไมํมีเครือขําย 
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5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํและคงอยูํ 415 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 415 คน 
1.3 ผู๎ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่

ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
6 ระดับชั้น 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียนที่เข๎าใหมํและคงอยูํได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี อยํางมี

คุณภาพตลอดปีการศึกษา 
2.2. โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปีการศึกษา 
2.3. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 15.87  เป็นเงิน  256,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 45.96  เป็นเงิน  741,335  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 31.67 เป็นเงิน  510,825  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ   6.50 เป็นเงิน  105,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 การบริหารและการจดัการเรียนการสอน 46 ครั้ง 795,150 10 ครั้ง 105,500 16 ครั้ง 309,325 16 ครั้ง 280,325 4 ครั้ง 100,000 
2 บริหารจดัการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี  

อยํางมีคุณภาพ 
12 เดือน 818,010 3 เดือน 150,500 3 เดือน 432,010 3 เดือน 230,500 3 เดือน      5,000 

รวมท้ังสิ้น  1,613,160  256,000  741,335  510,825  105,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 795,150  
 ค่าใช้สอย 70,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 2 ครั้ง     20,000  
 - วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง 

การเดินทางไปราชการ 
8 ครั้ง     50,000  

 ค่าวัสดุ 543,150  
 - วัสดุสาํนักงาน  10 ครั้ง     453,150  
 - วัสดุงานบ๎านงานครัว 10 ครั้ง     50,000  
 - วัสดุเพื่อใช๎ในการศึกษาและ    

สื่อการเรียนการสอน 
2 ครั้ง     40,000  

 พัฒนาการจัดการศึกษา 182,000  
 - สํงตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการ

แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
2 ครั้ง     5,000  

 - สํงเสริมกิจกรรมกีฬา 2 ครั้ง     50,000  
 - กิจกรรมการเรียนรูต๎ามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 ครั้ง     30,000  

 - กิจกรรมสํงเสริมการพัฒนา
นักเรียน 

5 ครั้ง     77,000  

 - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง     20,000  
2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 818,010  
 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ครั้ง     303,780  
 - จัดซื้ออุปกรณ๑การเรียน 2 ครั้ง  2 ภาคเรียน   163,250  
 - จดัซื้อเครื่องแบบนักเรียน 1 ครั้ง     150,100  
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน 6 ระดับชั้น     200,880  
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,613,160  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดีย๋วกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151422106301 1020108 โรงเรียนประถมสาธติ โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ระดับประถมศึกษา

การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 105,500 309,325 280,325 100,000     795,150

151422106302 1020108 โรงเรียนประถมสาธติ โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ระดับประถมศึกษา

บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ป ี
อยา่งมีคุณภาพ

1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 150,500 432,010 230,500 5,000     818,010

   256,000    741,335   510,825   105,000  1,613,160

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่เข๎าใหมํและนักเรียนที่คงอยูํได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 
3. นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
4. ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
5. ผู๎บริหาร ครู คณาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

 10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
10.1.2 ตัวชี้วัดที่ 6 : ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

 10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑  
10.3.2  การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบโดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3  การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบโดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑:  สร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน:  1. เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. สร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับหนํวยงานตํางประเทศ 
มาตรการ/งาน/โครงการ:  1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎บุคลากร   
 2. สร๎างเครือขํายและความรํวมมือเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ   
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1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย      
151422106400 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนันสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน 
 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       573,830   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:       หนํวยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย         

       ผู๎รับผิดชอบ  :  อาจารย๑ ดร. สุภัทรา   คงเรือง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี   โดยไมํเสียคําใช๎จําย  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎รับโอกาส
ทางการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพและเป็นการลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง    

ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   จัดการศึกษาให๎กับเด็กปฐมวัย  ๔  ระดับ   ประกอบด๎วยชั้นเตรียมปฐมวัย 
จํานวน ๒ ห๎องเรียน ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จํานวน ๖ ห๎องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห๎องเรียน     โดยจัดแนวการสอน
แบบเตรียมความพร๎อม   สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach) การสอน
แบบภาษาธรรมชาติ ( Whole  Language  Approach) และในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ทางโรงเรียนได๎เล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใช๎ในชีวิตประจําวันมากขึ้น  การปลูกฝังเจตคติและเตรียมความพร๎อมทางด๎าน
ภาษาอังกฤษให๎กับเด็กปฐมวัย  ประกอบกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทางโรงเรียนจึงได๎นําหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมาปรับใช๎ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติของทางโรงเรียน  โดยจัดสภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายในและภายนอกห๎องเรียนผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทั้งนี้เพ่ือให๎การดําเนินการ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยจึงจําเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากร   เพื่อใช๎ในการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือให๎ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 26  จํานวนนักเรียนที่ได๎รับสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวชี้วัดที่ 27  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 2  ตัวบํงชี้ที่   6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 องค๑ประกอบที่ 5   ตัวบํงชี้ที่   1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
      ตัวบํงชี้ที่   2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
  องค๑ประกอบที่ 8  ตัวบํงชี้ที่   1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ก.พ.ร. มติที่  1 : มิติด๎านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มติที่  3  :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่  6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วําด๎วยผลการจัดการศึกษา 
   ตัวบํงชี้ที่ 1 : เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย 
   ตัวบํงชี้ที่ 2 : เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจสมวัย 
   ตัวบํงชี้ที่ 3 : เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 
   ตัวบํงชี้ที่ 4 : เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 
   ตัวบํงชี้ที่ 5 : เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วําด๎วยการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
   ตัวบํงชี้ที่ 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไมํมีเครือขําย 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 552 

 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ   206 คน 
2 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎

ให๎กับเด็กนักเรียนปฐมวัย 
6 กิจกรรม 

3 ผู๎ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่
ได๎รับการสนับสนุน 

4 ระดับชั้น 

4 ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง ที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 85 ร๎อยละ 
 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1   นักเรียนปฐมวัยได๎รับการสํงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน  
  รวมทั้งพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน   

 2.2  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน   
 2.3  ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง ที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ   

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58)  เบิกจํายร๎อยละ  10.36 % เป็นเงิน      59,450 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58)   เบิกจํายร๎อยละ  23.92 % เป็นเงิน     137,230 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ  48.60 % เป็นเงิน     278,900 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58)  เบิกจํายร๎อยละ  17.12 % เป็นเงิน      98,250 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 18 คร้ัง 344,250 2 คร้ัง 38,250 6 คร้ัง 114,750 8 คร้ัง 153,000 2 คร้ัง 38,250 
 งบเงินอุดหนุน           
 -  คําวัสดุ/อุปกรณ๑การจัดการเรยีน-สอน           
 -  คําวัสดุ/อุปกรณ๑สํานักงาน           
 -  คําวัสดุงานบ๎าน-งานครัว           
2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 11 คร้ัง 229,580         
 โดยไม่เสีย คชจ.           

 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ครัง 40,800     1 คร้ัง 40,800   
 - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ๑การเรียน           
     - ภาคเรียน  2/2557 1 คร้ัง 19,700 1 คร้ัง 19,700       
     - ภาคเรียน  1/2558 1 คร้ัง 20,800     1 คร้ัง 20,800   
 - จัดซื้อคําเครื่องแบบเรียน 1 คร้ัง 61,200     1 คร้ัง 61,200   
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 7 คร้ัง 87,080 1 คร้ัง 1,500 2 คร้ัง 22,480 1 คร้ัง 3,100 3 คร้ัง 60,000 
3 ประเมินผลการด าเนินงาน           

รวมท้ังสิ้น  573,830  59,450  137,230  278,900  98,250 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 344,250  
 งบเงินอุดหนุน   
 คําใช๎สอยและวสัด ุ 18 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 19,125 บาท 344,250  
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 การสนับสนนุการจัดการศึกษา โดยไม่เสีย คชจ. 229,580  
 งบเงินอุดหนุน   
 1.จัดซื้อหนังสือเรยีน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 41,200 บาท 40,800  
 2.จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ๑การเรียน 2 ภาค 1 งาน ๆ ละ 19,700 บาท 19,700  
 (ภาคเรยีน 2/2557,1/2558)  การศึกษา 1 งาน ๆ ละ 20,800 บาท 20,800  
 3.จัดซื้อคําเครื่องแบบเรียน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 61,200 บาท 61,200  
 4.จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         
    4.1กิจกรรมทัศนศึกษา  1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 57,000 บาท 57,000  
       -คําบํารุงรักษา (รถบัส) 3 คัน ๆ ละ     1 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 4,500  
       -คําวัสดุ นํ้ามัน (รถบสั) 3 คัน ๆ ละ     1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 6,000  
       -คําอาหาร 158 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 45 บาท 7,110  
       -คําอาหารวําง 158 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 7,900  
       -คําวัสด ุ 2 ครั้ง      31,490  
   4.2กิจกรรมทําบุญในวันพระ 6 ครั้ง      30,080  
       -คําวัสดุ นํ้ามัน (รถบสั) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
       -คําวัสดุ นํ้ามัน (รถตู๎) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 400 บาท 1,200  
       -คําชุดไทยธรรม 6 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
       -คําวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 18,680 บาท 18,680  

3 ประเมินผลการดาํเนินงาน         
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 573,830  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ ภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคาํวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151422106401 1020107 โรงเรียนสาธติปฐมวยั โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวยั

กจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 38,250 114,750 153,000 38,250   344,250

151422106402 1020107 โรงเรียนสาธติปฐมวยั โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวยั

กจิกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 1204 5104020100 งบเงินอดุหนุน 21,200 22,480 125,900 60,000   229,580

    59,450    137,230   278,900     98,250   573,830

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได๎รับการสํงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัย 
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
10.1.2 จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
10.1.3 จํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ และคงอยูํ 
10.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู๎เรียน 

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
 10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
    10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
  10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
  10.3.4 สํารวจข๎อมูลจากรายงานผู๎สําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)   
  10.3.5 สํารวจข๎อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 11.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 11.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยที่ 4.1 : การศึกษา 
 11.1.2 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 11.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2569 
        11.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
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                          ยุทธศาสตร๑ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข็มแข็งด๎านวิชาการ 
       กลยุทธ๑ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 11.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 11.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 11.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

11.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
11.7  ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 (สงป.) 
       11.7.1 ตวับํงชี้ที่ 26 : จาํนวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
       11.7.2 ตวับํงชี้ที่ 27 : ผูป๎กครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 

 11.8 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร๑อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
11.3 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: สร๎างความเข็มแข็งทางวิชาการ และพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.สร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับหนํวยงานตํางประเทศ 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1.จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎บุคลากร 

2.สร๎างเครือขํายและความรํวมมือเพ่ือเสริมสร๎างความเข็มแข็งทางวิชาการ 
 
12. ความพร้อมของโครงการ 
 ดําเนินการได๎ทันที 
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
151446206500 โครงการ ศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 228,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อันเป็นส ถาน
การศึกษาที่ตั้งอยูํในกลางนครประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา ที่ได๎รับการขึ้นบัญชีเป็นแหลํงมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาได๎มีวิสัยทัศน๑ในการเป็นศูนย๑ข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชู
และสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน และมีพันธกิจที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา 

ด๎วยสถานะความสําคัญของท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา กอปรกับวิสัยทัศน๑ และพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
ดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงควรมีบทบาทเป็นผู๎นําในการศึกษาค๎นคว๎า วิจัย โดยการรวบรวมและศึกษาข๎อมูลทาง
วัฒนธรรมอยุธยาให๎กว๎างขวาง รอบด๎าน และถูกต๎องตามระเบียบวิชาการ และเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านวัฒนธรรม
อยุธยาในรูปแบบตําง ๆ โดยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ๑ประเภทวารสารเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ การจัดทํานิทรรศการ
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หมุนเวียน และการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยาแกํนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือรวบรวม ศึกษา ค๎นคว๎าวิจัยองค๑ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยาให๎กว๎างขวาง รอบด๎าน และถูกต๎องตาม
ระเบียบวิชาการ 

2.เพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยาแกํนักศึกษา คณาจารย๑ และประชาชนทั่วไปให๎มีความรู๎  และ
เกิดความสํานึกรักษ๑ในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 

3.เ พ่ือบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย๑มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
            
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

   
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. เครือขํายนักวิชาการในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ  1. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
      2. เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ให๎ท๎องถิ่นตําง ๆ  
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 600 คน 
1.3 จํานวนวารสาร 2 ฉบับ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 6.57  เป็นเงิน   15,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 43.42 เป็นเงิน  99,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 50.00 เป็นเงิน 114,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 2 ครั้ง 198,000   1 ครั้ง 99,000   1 ครั้ง 99,000 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมให๎ความรู๎เรื่องอยุธยาศึกษา 1 ครั้ง 15,000       1 ครั้ง 15,000 
 กิจกรรมที ่3 นิทรรศการ “เรือไทยภาคกลาง” 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000       

รวมท้ังสิ้น  228,000  15,000  99,000  -  114,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
กิจกรรมที่ 1จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)   
 งบด าเนินงาน 198,000  
 ค่าใช้สอย 198,000  
 -คําจ๎างทําวารสารวิชาการ “อยุธยา

ศึกษา” (ปีท่ี 7 / 2558) 
2 ฉบับ ๆ ละ   75,000  150,000  

 -คําสําเนาเอกสาร เพื่อใช๎
ประกอบการจดัทํารูปเลํมวารสาร 

2 ฉบับ ๆ ละ   4,000  8,000  

 -คําจ๎างเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 ฉบับ ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 2,000  40,000  
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เร่ืองอยุธยาศึกษา 15,000  
 ค่าตอบแทน 1,800  
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย 5,500  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 -คําถํายเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 500 ชุดๆละ 9 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 7,700  
 -คําวัสดุในการจดัอบรม เชํน 

กระดาษ เครื่องเขียน 
 และอื่น ๆ 

1-10 รายการ     7,700  

กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการ  “เรือไทยภาคกลาง” 15,000  
 งบด าเนินงาน 15,000  
 ค่าใช้สอย 15,000  
 - คําจ๎างจัดทํานิทรรศการ       15,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 228,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151446206501 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการศึกษาและเผยแพร่วฒันธรรมอยธุยา จัดท าวารสารอยธุยาศึกษา (2 ฉบบั) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 99,000 99,000 198,000  
151446206502 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการศึกษาและเผยแพร่วฒันธรรมอยธุยา อบรมใหค้วามรู้เร่ืองอยธุยาศึกษา 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15,000 15,000    
151446206503 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการศึกษาและเผยแพร่วฒันธรรมอยธุยา นิทรรศการ “เรือไทยภาคกลาง” 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 15,000     15,000

     15,000     99,000            -     114,000   228,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคม ได๎รับองค๑ความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา  

 2. เกิดสร๎างสรรค๑และอนุรักษ๑วัฒนธรรมอยุธยา จากการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3. กิจกรรมทางด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ขยายออกไปสูํวง
กว๎าง และเป็นที่รับรู๎ของสังคม  
 4. เกิดการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาไปสูํการอนุรักษ๑ สร๎างสรรค๑ 
สืบสานแนวความคิดทางด๎านวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในอดีต 
 5. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคมทุกภาคสํวน มีจิตสํานึก และมีสํวนรํวมตํอการ
อนุรักษ๑ และบรหิารจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
 10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 

 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 
1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย 

และมีทิศทางในการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 

44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทยและมีทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 
 

151446206600 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 177,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ในด๎านการศึกษา 
ค๎นคว๎า วิจัย และสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้งเป็นศูนย๑ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพันธกิจในการสนับสนุนให๎การศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม  สํานึกในความเป็นไทย และเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการทางวิชาการด๎านอยุธยาศึกษา  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  รํวมอนุรักษ๑สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือสร๎าง
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ความรู๎ ความเข๎าใจ และกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจในคุณคําแหํงวัฒนธรรมของชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นหนํวยงานที่
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลทางด๎านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา สถาบันอยุธยาศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ๑สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือให๎ดํารงอยูํสืบไป ทํามกลางกระแสโลกาภิวัฒน๑ที่เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตตลอดเวลา รวมทั้งได๎ดําเนินงาน
ด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ เพ่ือสืบสานและเผยแพรํองค๑
ความรู๎ให๎กับบุคลากรในหนํวยงาน อาทิ ผู๎บริหาร คณาจารย๑ นักวิชาการ นักศึกษา ภายในองค๑กร ตลอดจนนักเรียน 
และบุคลากรทั่วไปภายนอกองค๑กร 

 
และเนื่องด๎วยในปีพุทธศักราช 2558 นี้ เป็นปีแหํงมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
สืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นองค๑วิศิษฏศิลปิน ทรงเป็นเมธีทาง
วัฒนธรรม และทรงเป็นผู๎มีคุณูปการตํองานศิลปวัฒนธรรมเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ 
รวมทั้งกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อํางทอง และนครนายก ตลอดจนกิจกรรมธรรมะบรรยายเพ่ือเป็นการขัดเกลาจิตใจของนิสิต 
นักศึกษา และบุคลากรในองค๑กร เพ่ือยกระดับจิตใจให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 
60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

2. เพ่ือเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อํางทอง และนครนายก ในฐานะที่ทําคุณประโยชน๑ในการสืบสานด๎านศิลปวัฒนธรรมไทย 
และเผยแพรํความรู๎สูํสังคม 

3. เพ่ือเสริมสร๎างความเข็มแข็ง และยกระดับจิตใจให๎กับบุคลากรภายในองค๑กร ได๎แกํนักศึกษา คณาจารย๑ 
เจ๎าหน๎าที่ โดยหลักวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 

4. เพ่ือสืบสาน เชิดชู และเผยแพรํมรดกทางด๎านวัฒนธรรม และสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑มรดกทาง
วัฒนธรรม ให๎กับผู๎บริหาร คณาจารย๑ นักวิชาการ นักศึกษาภายในองค๑กร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไป
ภายนอกองค๑กร 

5. เพ่ือสํงเสริมและบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ในรายวิชาตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง และปลูกจิตสํานึกให๎คนไทย ใสํใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ๑ และอัตลักษณ๑ของชาติ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
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   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

   
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                        2. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
                        3. เครือขํายนักวิชาการในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ  1. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
      2. เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ให๎ท๎องถิ่นตําง ๆ  
    
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 2 กิจกรรม 
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผู๎สนใจทั่วไป 500 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  88.70 เป็นเงิน 157,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  11.29  เป็นเงิน 20,000  บาท 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 568 

 

6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1 วันอนุรักษ์มรดกไทยและยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

1 ครั้ง 157,000     1 ครั้ง 157,000   

 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 1 ครั้ง  20,000       1 ครั้ง  20,000 
รวมท้ังสิ้น  177,000      157,000  20,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
 กิจกรรมที่ 1 วันอนุรักษ์มรดกไทยและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทย 
157,000  

 งบด าเนินงาน 157,000  
 ค่าตอบแทน   6,000  
 - คําตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสนิ

ผลงานบุคคลผูม๎ีผลงานดีเดํน “รางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภฏั” 

  6 คนๆละ 400 บาท 2,400  

 - คําตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ
การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมไทย 

  9 คนๆละ 400 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย  124,450  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 250 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 6,250  
 -คําจ๎างทําโลํรางวัล 1 ครั้งๆละ 10 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท 25,000  
 -คําจ๎างตกแตํงสถานท่ี 1 ครั้ง     20,000  
 -คําจ๎างจัดทํานิทรรศการ 1 ครั้ง     4,500  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้ง   3,500 บาท 3,500  
 -คําจัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม 1 ครั้งๆละ 250 เลํม ๆละ 100 บาท 25,000  
 - คําเงินรางวัลการประกวดทาง

ศิลปวัฒนธรรม 
1 ครั้ง     40,200  

 ค่าวัสดุ 26,550  
 - คําวัสดุเครื่องแตํงกายการแสดง

ถวายพระพร 
1 ครั้ง   26,550 บาท 26,550  

 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 20,000  
 งบด าเนินงาน 20,000  
 ค่าตอบแทน 1,800  
 -คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย 9,000  
 -คําเครื่องไทยทาน 1 รายการ     3,500  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 -คําถํายเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 500 ชุดๆละ 9 บาท 4,500  
 ค่าวัสดุ 9,200  
 -คําวัสดุในการจดัอบรม เชํน 

กระดาษ เครื่องเขียน และอื่น ๆ 
1-10 รายการ     9,200  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 177,000  
หมายเหต ุ ถวัเฉลี่ยจาํยทกุรายการภายใต๎กิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคําใช๎สอยและคําวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151446206601 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการสืบสานและเชดิชวูฒันธรรมอยธุยา วนัอนุรักษม์รดกไทยและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติบคุคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษาศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาไทย

1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 157,000   157,000

151446206602 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการสืบสานและเชดิชวูฒันธรรมอยธุยา  ธรรมะบรรยาย 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 20,000     20,000
            -              -      157,000     20,000   177,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในองค๑กร นักศึกษา คณาจารย๑ มีจิตสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค๑อุปถัมภ๑ และเป็นบุคคลตัวอยํางในการอนุรักษ๑มรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

2. สังคมได๎รู๎จักและเห็นคุณคําของบุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อํางทอง และนครนายก ในฐานะท่ีเป็นบุคคลตัวอยําง ที่ทําคุณประโยชน๑ในการสืบสานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพรํความรู๎สูํสังคม 

3. ยกระดับจิตใจให๎กับบุคลากรภายในองค๑กร ได๎แกํนักศึกษา คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ โดยสามารถใช๎หลักวิธี
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

4. ผู๎บริหาร คณาจารย๑ นักวิชาการ นักศึกษาภายในองค๑กร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไปภายนอก
องค๑กร มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม  

5. คณาจารย๑ และนักศึกษา สามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการการ
จัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎ 

6. คนไทยเกิดจิตสํานึก ใสํใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑
ของชาติ มากยิ่งขึน้ 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
 10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 

 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
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11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 

1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย 

และมีทิศทางในการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม    
อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
เพ่ือดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 
44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทย
และมีทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 
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151446206700 โครงการ อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ในด๎านการศึกษา 
ค๎นคว๎า วิจัย และสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
และสิ่งแวดล๎อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย๑ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
พันธกิจในการสนับสนุนให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม สานึกในความเป็นไทย ให๎บริการทาง
วิชาการด๎านอยุธยาศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และรํวมอนุรักษ๑สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคําและความภูมิใจในวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาติ  

จากพันธกิจและการดําเนินงานด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผํานมาของสถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนัก
ถึงความสําคัญ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให๎ผู๎บริหาร คณาจารย๑ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปได๎เรียนรู๎เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และของชาติสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.ผู๎บริหาร คณาจารย๑ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก และมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการอนุรักษ๑ สํงเสริมเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม  
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2. เพ่ือสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

   

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จํานวนกิจกรรมด๎านอนุรักษ๑และสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมอยุธยา 1 กิจกรรม 
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผู๎สนใจทั่วไป 500 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน  20,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ ์  20,000       1 ครั้ง 20,000 

รวมท้ังสิ้น  20,000        20,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ ์ 20,000  
 งบด าเนินงาน 20,000  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 คําวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 8,500  
 คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 รายการ 1  ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจัดทํารูปเลํม 1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆละ 15 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ 7,900  
 คําวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องเขียน 1-10 รายการ     7,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

151446206701 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการ อนุรักษแ์ละสร้างสรรค์
วฒันธรรมอยธุยา

 จริยธรรมสัมพนัธ์ 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน      20,000     20,000

             -                -                 -        20,000     20,000

พ.ศ. 2558
รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู๎บริหาร คณาจารย๑ คร ูนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก และมีความรู๎
ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑ สํงเสริมเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม  

2. เพ่ือสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
 10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 

 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.4.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.4.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.4.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 
1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ:   
42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย และมีทิศทางในการสอน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 
44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทยและมีทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 579 

 

151446206800 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งท่ี 1 “ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา –อาเซียน”  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 75,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่และเปูาหมายเพื่อเป็นศูนย๑ข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมอยุธยา            ที่
มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชูและสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน ซึ่ง
เป็นวิสัยทัศน๑ที่มีความสอดคล๎องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารประเทศ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสําคัญในการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยสํงเสริมให๎มี
การผลิตงานวิจัย และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม องค๑ความรู๎ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองตํอความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ ในกลุํมประเทศอาเซียน และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร๎อมในการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 

ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีหน๎าที่สําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงให๎ความสําคัญกับการเตรียม
ความพร๎อมและการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคําในทางประวัติศาสตร๑ ภูมิหลัง ศาสนา และพ้ืนฐาน
ทางด๎านสังคมวัฒนธรรมของประเทศตํางๆในกลุํมประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นวิธีการสําคัญที่แสดงให๎เห็นถึงมิติ
ความสําคัญที่มีความเกี่ยวข๎องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศและกลุํมวัฒนธรรมตํางๆในประชาคมอยํางมีนัยสําคัญ 
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูํการพัฒนาประชาคมอาเซียน “ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน” 
เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎าใจในบริบทตํางๆข๎างต๎น 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ ความเข๎าใจและการตระหนักในบทบาทของการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโดเย
เฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 

2. เพ่ือบูรณาการองค๑ความรู๎และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นสํวน
หนึ่งประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให๎ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมอยุธยาให๎สามารถสืบสานและดํารงอยูํได๎ในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
            
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. เครือขํายนักวิชาการในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ  1. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
      2. เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ให๎ท๎องถิ่นตําง ๆ  
 
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม 
2 จํานวนผู๎รํวมกิจกรรม 350 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ 100 เป็นเงิน 75,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1เสวนาประวัติศาสตร์ภูมิภาค (สอศ.) 1 ครั้ง 23,000   1 ครั้ง 23,000     
 กิจกรรมที ่2 เสวนาศาสนาในอาเซียน (คมส.) 1 ครั้ง 13,000   1 ครั้ง 13,000     
 กิจกรรมที่ 3 เสวนาชาติพันธุ์และกลุม่วัฒนธรรม (คคศ.) 1 ครั้ง 13,000   1 ครั้ง 13,000     
 กิจกรรมที่ 4 เสวนาภาษาในอาเซียน (คคศ.) 1 ครั้ง 13,000   1 ครั้ง 13,000     
 กิจกรรมที่ 5 เสวนาประเทศและกลุ่มวัฒนธรรมอาเซียน 

(คคศ.) 
1 ครั้ง 13,000   1 ครั้ง 13,000     

รวมท้ังสิ้น  75,000    75,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 583 

 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมที่ 1 เสวนาประวัติศาสตร์ภูมิภาค (สอศ.) 23,000  
 งบด าเนินงาน 23,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 -คําวิทยากร 4 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 8,900  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 1,200 บาท 2,400  
 -คําจัดทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ 6,900  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสมัมนา 1-10 รายการ     6,900  
 กิจกรรมที ่2 เสวนาศาสนาในอาเซียน (คมส.) 13,000  
 งบด าเนินงาน 13,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 3,250  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,250  
 -คําจัดทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 40 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ 4,350  
 - วัสดุ อุปกรณ๑ในการสัมมนา 1-10 รายการ     4,350  
 กิจกรรมที่ 3 เสวนาชาติพันธุ์และกลุม่วัฒนธรรม (คคศ.) 13,000  
 งบด าเนินงาน 13,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 3,250  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,250  
 -คําจัดทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 40 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ 4,350  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสมัมนา 1-10 รายการ     4,350  
 กิจกรรมที่ 4 เสวนาภาษาในอาเซียน (คคศ.) 13,000  



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 584 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบด าเนินงาน 13,000  

 ค่าตอบแทน 5,400  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย 3,250  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,250  
 -คําจัดทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 40 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ 4,350  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสมัมนา 1-10 รายการ     4,350  
 กิจกรรมที่ 5 เสวนาประเทศและกลุ่มวัฒนธรรมอาเซียน (คคศ.) 13,000  
 งบด าเนินงาน 13,000  
 ค่าใช้สอย 8,000  
 -คําจ๎างออกแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง     2,000  
 -คําจ๎างจัดพิมพ๑บอร๑ดนิทรรศการ 1 ชุด 15 แผํนๆละ 400 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ 5,000  
 -คําวัสดุในการจดันิทรรศการ 1-10 รายการ     5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151446206801 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่1 “ภมูิวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาประวติัศาสตร์ภมูิภาค (สอศ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 23,000     23,000

151446206802 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่1 “ภมูิวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาศาสนาในอาเซียน (คมส.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206803 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่1 “ภมูิวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาชาติพนัธุแ์ละกลุ่มวฒันธรรม (คคศ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206804 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่1 “ภมูิวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาภาษาในอาเซียน (คคศ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206805 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่1 “ภมูิวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาประเทศและกลุ่มวฒันธรรม
อาเซียน (คคศ.)

1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

           -        75,000             -              -       75,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ รหสัเขตการควบคุม รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคม ได๎รับองค๑ความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา  

 2. เกดิสร๎างสรรค๑และอนุรักษ๑วัฒนธรรมอยุธยา จากการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3. กิจกรรมทางด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ขยายออกไปสูํวง
กว๎าง และเป็นที่รับรู๎ของสังคม  
 4. เกิดการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาไปสูํการอนุรักษ๑ สร๎างสรรค๑ 
สืบสานแนวความคิดทางด๎านวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในอดีต 
 5. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคมทุกภาคสํวน มีจิตสํานึก และมีสํวนรํวมตํอการ
อนุรักษ๑ และบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
 10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 

 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 
1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย 

และมีทิศทางในการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 

44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทยและมีทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 

 
151446206900 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งท่ี 2 “ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา –อาเซียน”  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 75,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ และเปูาหมายเพ่ือเป็นศูนย๑ข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมอยุธยา 
ที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชูและสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน 
ซึ่งเป็นวิสัยทัศน๑ที่มีความสอดคล๎องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารประเทศ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสําคัญในการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยสํงเสริมให๎มี
การผลิตงานวิจัย และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม องค๑ความรู๎ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองตํอความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎  ในกลุํมประเทศอาเซียน และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร๎อมในการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดเยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 
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ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานและทํานุบํารุงงานด๎านศิลปวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการ
เผยแพรํ นิทรรศการ สาธิต และให๎ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมและวิธีการดําเนินชีวิต ทั้งในสํวนของวัฒนธรรมอยุธยา 
และลักษณะทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศตํางๆในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด๎วยด๎านศิลปะนาฏดุริยางค๑ อาหาร 
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย และการเวชกรรม ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญทีแสดงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่สํงผลตํอการแสดง
เอกลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธ๑ ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ๑ของสายธารศิลปวัฒนธรรม ที่สอดประสานสืบเนื่องถึงกัน
อยํางนําสนใจ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูํการพัฒนาประชาคมอาเซียน “ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา – อาเซียน” เพ่ือเป็นการตอบสนองตํอวัตถุประสงค๑และบริบทตํางๆข๎างต๎น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเผยแพรํ นิทรรศการ สาธิต และจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและประเทศ
ตํางๆในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ ในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมรํวม ทางด๎านโดเยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชา
สังคมและวัฒนธรรม”ในระดับภูมิภาคตํอไป 

2. เพ่ือเป็นงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากการบูรณาการกิจกรรมทางด๎านวัฒนธรรมของกลุํม
ประเทศตํางๆในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อมสูํการสร๎างสรรค๑เอกลักษณ๑ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในอัต
ลักษณ๑อาเซียน 

  3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให๎ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมอยุธยาให๎สามารถสืบสานและดํารงอยูํได๎ในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม  1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                        2. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
                        3. เครือขํายนักวิชาการในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ  1. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
      2. เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ให๎ท๎องถิ่นตําง ๆ  
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5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม 
2 จํานวนผู๎รํวมกิจกรรม 350 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ 100  เป็นเงิน 75,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1 เสวนาประกอบการแสดงศิลปนาฏดุริยางค์ 

อาเซียน (คมส.) 
1 ครั้ง 23,000     1 ครั้ง 23,000   

 กิจกรรมที ่2 โอชาอาเซียน (ควท.) 1 ครั้ง 13,000     1 ครั้ง 13,000   
 กิจกรรมที่ 3 พัตราอาเซียน (ควท) 1 ครั้ง 13,000     1 ครั้ง 13,000   
 กิจกรรมที่ 4 สัมมนาสถาปัตยกรรมอาเซียน  (สอศ.) 1 ครั้ง 13,000     1 ครั้ง 13,000   
 กิจกรรมที่ 5 เวชกรรมอาเซียน (ควท.) 1 ครั้ง 13,000     1 ครั้ง 13,000   

รวมท้ังสิ้น  75,000      75,000   

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
 กิจกรรมที่ 1 เสวนาประกอบการแสดงศิลปนาฏดุริยางค์ อาเซียน (คมส.) 23,000  
 ค่าตอบแทน 7,200  
 -คําวิทยากร 4 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย 4,900  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 1,200 บาท 2,400  
 ค่าวัสดุ 10,900  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสมัมนา 1-10 รายการ     10,900  
 กิจกรรมที ่2 โอชาอาเซียน (ควท.) 13,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าวัสดุ 7,600  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสาธิต 1-10 รายการ     7,600  
 กิจกรรมที่ 3 พัตราอาเซียน (ควท) 13,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าวัสดุ 7,600  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสาธิต 1-10 รายการ     7,600  
 กิจกรรมที่ 4 สัมมนาสถาปัตยกรรมอาเซียน (สอศ.) 13,000  
 ค่าตอบแทน 3,600  
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย 4,000  
 คําจัดทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ 5,400  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสาธิต 1-10 รายการ     5,400  
 กิจกรรมที่ 5 เวชกรรมอาเซียน (ควท.) 13,000  
 ค่าตอบแทน 5,400  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าวัสดุ 7,600  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการสาธิต 1-10 รายการ     7,600  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151446206901 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่2 “ศิลปวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เสวนาประกอบการแสดงศิลปนาฏ
ดุริยางค์ อาเซียน (คมส.)

1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 23,000     23,000

151446206902 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่2 “ศิลปวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

โอชาอาเซียน (ควท.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206903 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่2 “ศิลปวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

พตัราอาเซียน (ควท) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206904 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่2 “ศิลปวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

สัมมนาสถาปตัยกรรมอาเซียน  (สอศ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

151446206905 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน
 คร้ังที ่2 “ศิลปวฒันธรรมอยธุยา –อาเซียน”

เวชกรรมอาเซียน (ควท.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 13,000     13,000

           -               -        75,000            -       75,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย(งบแผน่ดิน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  | 593 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคม ได๎รับองค๑ความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา  

 2. เกิดสร๎างสรรค๑และอนุรักษ๑วัฒนธรรมอยุธยา จากการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3. กิจกรรมทางด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ขยายออกไปสูํวง
กว๎าง และเป็นที่รับรู๎ของสังคม  
 4. เกิดการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาไปสูํการอนุรักษ๑ สร๎างสรรค๑ 
สืบสานแนวความคิดทางด๎านวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในอดีต 
 5. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคมทุกภาคสํวน มีจิตสํานึก และมีสํวนรํวมตํอการ
อนุรักษ๑ และบริหารจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
 10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํา              

ร๎อยละ 85 
10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 

 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 
1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย และมีทิศทางใน
การสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 
44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทยและมีทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 
 
 
151446207000 โครงการ วัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งท่ี 3 “บริบททางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน”  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูํตามภารกิจประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีที่แล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมํสามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดียว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ๑ สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ๑และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ๑ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

6. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
7. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค๑ของโครงการ 
8. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 75,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่และเปูาหมายเพื่อเป็นศูนย๑ข๎อมูลด๎านวัฒนธรรมอยุธยา            ที่
มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชูและสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน ซึ่ง
เป็นวิสัยทัศน๑ที่มีความสอดคล๎องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารประเทศ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสําคัญในการเตรียมความพร๎อม โดยสํงเสริมให๎มีการผลิตงานวิจัย              
และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม องค๑ความรู๎ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
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ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ ในกลุํมประเทศอาเซียน และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร๎อมในการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดเยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 

ประเด็นสําคัญของความสัมพันธ๑ทางด๎าน“ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” คือเมื่อประเทศตํางๆใน
ภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เกิดการรํวมตัวและประสานความรํวมมือกันนั้น ได๎สํงผลกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบโครงสร๎างทางสังคมวัฒนธรรมแบบมหภาคของภูมิภาคนี้หรือไมํ อยํางไร และสํงผลสืบเนื่องตํอหลายสิ่ง 

อีกทั้ งยังเป็นที่ทราบกันดีวําทรัพยากรสําคัญของภูมิภาคนี้คือ ทรัพยากรที่ เกิดจากผลผลิตทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมรํวมไปถึงแหลํงมรดกโลก ซึ่งมีผลอยํางยิ่งตํอมูลคําที่สามรถสํงผลตํอการพัฒนาในระดับภูมิภาคซึ่ง
ทรัพยากรและองค๑ประกอบเหลํานี้ จะได๎รับผลกระทบอยํางไรตํอสภาวะการปัจจุบันและอนาคตของภูมิภาค รํวมไปถึง
ความใสํใจหรือตระหนักรู๎ตํอการทํารงคุณคําของเอกลักษณ๑ทางศิลปวัฒนธรรมในกระแสของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ 
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูํการพัฒนาประชาคมอาเซียน “บริบททางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน” เพ่ือเป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบริบทแหํงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกลําว
ข๎างต๎น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเผยแพรํ นิทรรศการ สาธิต และจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยุธยา            และ
ประเทศตํางๆในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ ในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมรํวม ทางด๎านโดยเฉพาะ “ASCC” หรือ 
“ประชาสังคมและวัฒนธรรม”ในระดับภูมิภาคตํอไป 

2. เพ่ือเป็นงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากการบูรณาการกิจกรรมทางด๎านวัฒนธรรมของกลุํม
ประเทศตํางๆในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อมสูํการสร๎างสรรค๑เอกลักษณ๑ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในอัต
ลักษณ๑อาเซียน 

  3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให๎ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมอยุธยาให๎สามารถสืบสานและดํารงอยูํได๎ในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 29  จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
   ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องค๑ประกอบที่ 5 ตัวบํงชี้ 5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงชี้ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม 
   องค๑ประกอบที่ 6 ตัวบํงชี้ 6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 มีเครือขําย 
 มีเครือขํายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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 2. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. เครือขํายนักวิชาการในท๎องถิ่นพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ  1. เครือขํายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
      2. เครือขํายภูมิปัญญาและผู๎รู๎ให๎ท๎องถิ่นตําง ๆ  
    

 

5. เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม 
2 จํานวนผู๎รํวมกิจกรรม 350 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบํงชี้ตามองค๑ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเป็นสํวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับดีขึ้นไป 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ100 เป็นเงิน 75,000 บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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 
 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาระดับชาติ (สอศ.+ควจ.) 1 ครั้ง 45,000       1 ครั้ง 45,000 
 กิจกรรมที ่2 นิทรรศการมรดกโลกในอาเซียน  

(สอศ.) 
1 ครั้ง 7,500       1 ครั้ง 7,500 

 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการหัตกรรมอาเซียน (ควจ.) 1 ครั้ง 7,500       1 ครั้ง 7,500 
 กิจกรรมที่ 4 การท่องเท่ียวอาเซียน (ควจ.) 1 ครั้ง 7,500       1 ครั้ง 7,500 
 กิจกรรมที่ 5 นิทรรศการบริบททางวัฒนธรมกับ AEC 

(ควท.) 
1 ครั้ง 7,500       1 ครั้ง 7,500 

รวมท้ังสิ้น  75,000        75,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน 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 
 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาระดับชาติ (สอศ.+ควจ.) 45,000  
 งบด าเนินงาน 45,000  
 ค่าตอบแทน 18,000  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 1,000 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย 25,440  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 10,000  
 -คําจ๎างทําปูายประชาสัมพันธ๑ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 720 บาท 1,440  
 -คําจ๎างทําเอกสารประกอบการ

สัมมนา 
200 ชุดๆละ   20 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ 1,560  
 วัสดุ อุปกรณ๑ 1-10 รายการ     1,560  
 กจิกรรมที ่2 นิทรรศการมรดกโลกในอาเซียน (สอศ.) 7,500  
 งบด าเนินงาน 7,500  
 ค่าใช้สอย 5,800  
 -คําจ๎างออกแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง     1,000  
 -คําจ๎างจัดพิมพ๑บอร๑ดนิทรรศการ 1 ชุด 12 แผํนๆละ 400 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 1,700  
 วัสดุ อุปกรณ๑ในการจัดนิทรรศการ 1-10 รายการ     1,700  
 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการหัตกรรมอาเซียน (ควจ.) 7,500  
 งบด าเนินงาน 7,500  
 ค่าใช้สอย 5,800  
 -คําจ๎างออกแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง     1,000  
 -คําจ๎างจัดพิมพ๑บอร๑ดนิทรรศการ 1 ชุด 12 แผํนๆละ 400 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 1,700  
 วัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 1-10 รายการ     1,700  
 กิจกรรมที่ 4 การท่องเท่ียวอาเซียน (ควจ.) 7,500  
 งบด าเนินงาน 7,500  
 ค่าใช้สอย 5,800  
 -คําจ๎างออกแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง     1,000  
 -คําจ๎างจัดพิมพ๑บอร๑ดนิทรรศการ 1 ชุด 12 แผํนๆละ 400 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 1,700  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -วัสดุ อุปกรณ๑ในการจัดนิทรรศการ 1-10 รายการ     1,700  

 กิจกรรมที่ 5 นิทรรศการบริบททางวัฒนธรมกับ AEC (ควท.) 7,500  
 งบด าเนินงาน 7,500  

 ค่าใช้สอย 5,800  
 -คําจ๎างออกแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง     1,000  
 -คําจ๎างจัดพิมพ๑บอร๑ดนิทรรศการ 1 ชุด 12 แผํนๆละ 400 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ 1,700  
 -วัสดุ อุปกรณ๑ในการจัดนิทรรศการ 1-10 รายการ     1,700  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151446207001 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 
“บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาประชาคมอาเซียน”

สัมมนาระดับชาติ (สอศ.+ควจ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 45,000     45,000

151446207002 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 
“บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาประชาคมอาเซียน”

นิทรรศการมรดกโลกในอาเซียน (สอศ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 7,500       7,500

151446207003 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 
“บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาประชาคมอาเซียน”

นิทรรศการหตักรรมอาเซียน (ควจ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 7,500       7,500

151446207004 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 
“บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาประชาคมอาเซียน”

การท่องเท่ียวอาเซียน (ควจ.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 7,500       7,500

151446207005 1070000  สถาบนัอยธุยาศึกษา โครงการวฒันธรรมอยธุยาสู่การพฒันาอาเซียน คร้ังท่ี 3 
“บริบททางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาประชาคมอาเซียน”

นิทรรศการบริบททางวฒันธรมกบั AEC (ควท.) 1104 5104020100 งบเงินอดุหนุน 7,500       7,500

           -               -               -       75,000     75,000

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบนั/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกจิกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคม ได๎รับองค๑ความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา  

 2. เกิดสร๎างสรรค๑และอนุรักษ๑วัฒนธรรมอยุธยา จากการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3. กิจกรรมทางด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ขยายออกไปสูํวง
กว๎าง และเป็นที่รับรู๎ของสังคม  
 4. เกิดการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาไปสูํการอนุรักษ๑ สร๎างสรรค๑ 
สืบสานแนวความคิดทางด๎านวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในอดีต 
 5. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคมทุกภาคสํวน มีจิตสํานึก และมีสํวนรํวมตํอการ
อนุรักษ๑ และบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
     10.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

    10.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    10.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
    10.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

       10.2 เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี 
 10.2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 10.2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
 10.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

10.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย๑ 
10.3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
10.3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ๑ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร๑: 3.สืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.3 สํงเสริมความเป็นไทย 

1.4 เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากล 
มาตรการ/งาน/โครงการ:  
42. ปรับปรุงรายวิชาอยุธยาศึกษาให๎มีเนื้อหาที่เหมาะสมถูกต๎อง ทันสมัย และมีทิศทางในการสอน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
43. ให๎สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหนํวยงานหลัก ในการศึกษา รวบรวม อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ถํายทอดแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อดํารงรักษาเอกลักษณ๑ และคุณลักษณะของความเป็นไทย 
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44. วางแผนและดําเนินการให๎มีความชัดเจนในการสํงเสริมความเป็นไทยและมีทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

45. ศึกษาวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
46. เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยสูํสากลในรูปแบบตํางๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานที่ 6.1 : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
151657207100 โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจ า ปี พ.ศ.2558 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูํตามภารกจิประจํา 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถดําเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดทําขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถดําเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสํงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวตักรรมที่ไดร๎บัการเผยแพรํ นําไปใช๎ประโยชน๑หรือตํอยอดในเชิงพาณิชย๑ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถํายทอดองค๑ความรู๎และสร๎างนวัตกรรมทีน่ําไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท๎องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค๑ความรู ๎
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัที่แล๎วเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. โครงการวิจัยแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,827,200  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู๎รับผิดชอบ: ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มีภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมมุํงสูํความเป็น
เลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร๎างและพัฒนาองค๑ความรู๎ 
สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกในคุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค๑กรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหา
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แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีข๎อเสนอโครงการที่ผํานการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาติ และมีงานวิจัยสถาบัน เพ่ือมุํงเน๎นการทํางานวิจัยภายใต๎ยุทธศาสตร๑การวิจัยแหํงชาติ สร๎างองค๑ความรู๎
ใหมํ แก๎ไขปัญหา พัฒนางานวิจัย  อันจะนําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎ที่เทําทันกับการ
เปลี่ยนแปลง การแขํงขัน และพัฒนาสังคมให๎ประชาชนในประเทศมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใต๎เศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด๎านการวิจัย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยให๎กับนักวิจัยที่ข๎อเสนอโครงการวิจัยผํานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหํงชาติ (วช.) 

2. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให๎แกํบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสํงเสริม สร๎างเครือขํายการวิจัยและการบริการวิชาการ แกํนักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให๎นําเสนอ

ผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 32 จํานวนโครงการวิจัย 
  ตัวชี้วัดที่ 33 จํานวนโครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จ 
  ตัวชี้วัดที่ 34 จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 35 โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย  

ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
  ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกจากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
  ตัวบํงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตํอจํานวนอาจารย๑ประจําและนักวิจัย

ประจํา (กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี) 
  ตัวบํงชี้ 4.4 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตํอจํานวนอาจารย๑ประจําและนักวิจัย

ประจํา (กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑) 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ (กลุํมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร๑ และกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได๎การรับรองคุณภาพ 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือขําย 

 มีเครือขํายเดิม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 มีเครือขํายเพิ่มข้ึน ได๎แกํ 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมศรีอยุธยา 
    
5. เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 สนับสนุนทุนในการทําวิจัยให๎นักวิจัย 16 โครงการ 
1.2 ผลงานวิจัยที่แล๎วเสร็จ 16 โครงการ 
1.3 ข๎อเสนอโครงการวิจัยที่ตีพิมพ๑เผยแพรํ 16 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
งานวิจัยตีพิมพ๑เผยแพรํในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรืองานวิจัยหรือ  งานสร๎างสรรค๑ที่นํามาใช๎ 

อันกํอให๎เกิดประโยชน๑อยํางชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการวิจัย ร๎อยละ 80 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจํายร๎อยละ  50 เป็นเงิน 1,413,600  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  30 เป็นเงิน    848,160  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจํายร๎อยละ  20 เป็นเงิน    565,440  บาท 
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6.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาไส๎กรองน้ําเซรามิกส๑จาก

ดินพื้นบ๎าน 
3 งวด 

(100%) 
400,000 1 งวด 

(50%) 
200,000 - - 1 งวด 

(30%) 
120,000 1 งวด 

(20%) 
80,000 

2 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคณุสมบัติของยีนที่ควบคุม
การผลิตสารสีแคโรทีนอยด๑และศกึษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica) 

3 งวด 
(100%) 

497,200 1 งวด 
(50%) 

248,600 - - 1 งวด 
(30%) 

149,160 1 งวด 
(20%) 

99,440 

3 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของกําลังไฟฟูาตํอโครงสร๎างของ
ฟิล๑มบางเซอร๑โคเนียมไททาเนตที่เคลือบด๎วยวิธีรีแอคตีฟ
ดีซีแมกนีตรอนสปตัเตอริง 

3 งวด 
(100%) 

559,000 1 งวด 
(50%) 

279,500 - - 1 งวด 
(30%) 

167,700 1 งวด 
(20%) 

111,800 

4 โครงการวิจัยเรื่อง การปลูกฟิล๑ม SnO2 ด๎วย
กระบวนการสปัตเตอริง 

3 งวด 
(100%) 

280,000 1 งวด 
(50%) 

140,000 - - 1 งวด 
(30%) 

84,000 1 งวด 
(20%) 

56,000 

5 โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห๑เสน๎ทางของสุขภาพจิต
ในแรงงานไทยย๎ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

500,000 1 งวด 
(50%) 

250,000 - - 1 งวด 
(30%) 

150,000 1 งวด 
(20%) 

100,000 

6 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑สัมผสัภมูิปัญญาท๎องถิ่นกรณีศึกษา: 
ผลิตภณัฑ๑อาหารวัฒนธรรมมุสลิม ชุมชนเมืองเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

295,500 1 งวด 
(50%) 

147,750 - - 1 งวด 
(30%) 

88,650 1 งวด 
(20%) 

59,100 

7 โครงการการศึกษาโบราณสถานตามเส๎นทางเดินทัพเพื่อ
กู๎เอกราชของสมเดจ็พระเจ๎าตากสนิมหาราช เพื่อพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

115,500 1 งวด 
(50%) 

57,750 - - 1 งวด 
(30%) 

34,650 1 งวด 
(20%) 

23,100 
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ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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 
8 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 1 

โดย สํานักงานอธิการบด ี
3 งวด 

(100%) 
20,000 1 งวด 

(50%) 
10,000 - - 1 งวด 

(30%) 
6,000 1 งวด 

(20%) 
4,000 

9 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 2 
โดย สภาคณาจารย๑และข๎าราชการ 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

10 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 3 
โดย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

11 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 4 
โดย คณะครศุาสตร๑ 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

12 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 5 
โดย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

13 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 6 
โดย คณะวิทยาการจัดการ 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

14 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 7 
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

15 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 8 
โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

16 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 9 
โดย สถาบันวจิัยและพัฒนา 

3 งวด 
(100%) 

20,000 1 งวด 
(50%) 

10,000 - - 1 งวด 
(30%) 

6,000 1 งวด 
(20%) 

4,000 

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น  2,827,200  1,413,600 - - - 848,160  565,440 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบอุดหนุน   
1 การพัฒนาไส๎กรองน้ําเซรามิกส๑

จากดินพื้นบ๎าน 
      400,000  

2 การศึกษาคุณสมบตัิของยีนที่
ควบคุมการผลติสารสีแคโรทีนอยด๑
และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดจากดอกโสน 

      497,200 
 

 

3 ผลของกําลังไฟฟูาตํอโครงสร๎าง
ของฟิล๑มบางเซอร๑โคเนียมไททา
เนตที่เคลือบด๎วยวิธีรีแอคตีฟดีซี
แมกนีตรอน สปตัเตอริง 

      559,000  

4 การปลูกฟิล๑ม SnO2  ด๎วย
กระบวนการสปัตเตอริง 

      280,000  

5 การวิเคราะห๑เส๎นทางของ
สุขภาพจิตในแรงงานไทยย๎ายถิ่น
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      500,000  

6 การศึกษาเพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑สัมผสัภมูิปัญญา
ท๎องถิ่นกรณีศึกษา: ผลิตภณัฑ๑
อาหารวัฒนธรรมมสุลิม ชุมชน
เมืองเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

      295,500  

7 โครงการการศึกษาโบราณสถาน
ตามเส๎นทางเดินทัพเพื่อกู๎เอกราช
ของสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
เพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร๑ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

      115,500  

8 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 1 
โดย สํานักงานอธิการบด ี

      20,000  

9 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 2 
โดย สภาคณาจารย๑และข๎าราชการ 

      20,000  

10 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 3       20,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
โดย คณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี

11 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 4 
โดย คณะครศุาสตร๑ 

      20,000  

12 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 5 
โดย คณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ 

      20,000  

13 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 6 
โดย คณะวิทยาการจัดการ 

      20,000  

14 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 7 
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

      20,000  

15 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 8 
โดย สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      20,000  

16 โครงการวิจัยสถาบันเรื่องที่ 9 
โดย สถาบันวจิัยและพัฒนา 

      20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,827,200  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการภายใต๎กจิกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาํใช๎สอยและคําวสัดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151657207101 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง การพฒันาไส้กรองน้ าเซรามิกส์จากดินพืน้บา้น 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 200,000 120,000 80,000     400,000

151657207102 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง การศึกษาคุณสมบติัของยนีท่ีควบคุมการผลิตสาร
สีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัจากดอกโสน 
(Sesbania javanica)

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 248,600 149,160 99,440     497,200

151657207103 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง ผลของก าลังไฟฟา้ต่อโครงสร้างของฟล์ิมบาง
เซอร์โคเนียมไททาเนตท่ีเคลือบด้วยวธิรีีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอน
สปตัเตอริง

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 279,500 167,700 111,800     559,000

151657207104 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง การปลูกฟล์ิม SnO2 ด้วยกระบวนการสปตัเตอริง 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 140,000 84,000 56,000     280,000

151657207105 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง การวเิคราะหเ์ส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงาน
ไทยยา้ยถิ่นในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 250,000 150,000 100,000     500,000

151657207106 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยเร่ือง การศึกษาเพือ่พฒันาการทอ่งเท่ียวเชงิสร้างสรรค์
สัมผัสภมูิปญัญาท้องถิ่นกรณีศึกษา: ผลิตภณัฑ์อาหารวฒันธรรม
มุสลิม ชมุชนเมืองเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาจังหวดั

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 147,750 88,650 59,100     295,500

151657207107 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการการศึกษาโบราณสถานตามเส้นทางเดินทัพเพือ่กูเ้อกราช
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพือ่พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 57,750 34,650 23,100     115,500

151657207108 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองท่ี 1 โดย ส านักงานอธกิารบดี 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207109 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองท่ี 2 โดย สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207110 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองท่ี 3 โดย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207111 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองท่ี 4 โดย คณะครุศาสตร์ 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

พ.ศ. 2558

รวม
รหสัเขตตาม

หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

151657207112 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองที ่5 โดย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207113 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองที ่6 โดย คณะวทิยาการจัดการ 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207114 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองที ่7 โดย สถาบนัอยธุยาศึกษา 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207115 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองที ่8 โดย ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

151657207116 1060000 สถาบนัวจิัยและพฒันา โครงการส่งเสริมสนับสนุนขอ้เสนอ
โครงการวจิัยประจ า ป ีพ.ศ.2558

โครงการวจิัยสถาบนัเร่ืองที ่9 โดย สถาบนัวจิัยและพฒันา 1304 5104020100 งบเงินอดุหนุน 10,000 6,000 4,000      20,000

 1,413,600            -      848,160   565,440  2,827,200

พ.ศ. 2558

รวม

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสั
ศูนย์

ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบนั/
กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
รหสัเขตการ

ควบคุม
รายการ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ข๎อเสนอโครงการวิจัยที่ผํานการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ได๎รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยให๎กับนักวิจัยเพื่อใช๎ในการดําเนินงานวิจัย 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎ทําโครงการงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. ได๎เครือขํายการวิจัยและการบริการวิชาการ ในนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใช๎

ประโยชน๑ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดร๎อยละ 80  
10.1.2 โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จร๎อยละ 80 
10.1.3 โครงการวิจัยที่ตีพิมพ๑เผยแพรํร๎อยละ 80  

10.2  เกณฑ๑การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบตอบรับในการนําเสนอผลงานวิจัย  
10.3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎จํานวนการตีพิมพ๑ เผยแพรํในวารสารทุกระดับ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยํอยที่ 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
           กลยุทธ๑ที่ 1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธ๑ที่ 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างทุนปัญญาของชาติฯ 

 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 

 แนวทางการดําเนินงาน  
1. ปรับกลยุทธ๑การวิจัย 

 ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 เป็นคลังปัญญาของสังคม พร๎อมชี้นําท๎องถิ่นและสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน  

1. ปรับกลยุทธ๑การวิจัย 
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 มาตรการ/งาน/โครงการ 
1. วางแผนการวิจัยโดยมีเปูาหมายและกระจายเปูาหมายสูํ 

หนํวยงานทุกหนํวยงาน 
2. เน๎นงานวิจัยตามศาสตร๑และบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

และบริการวิชาการรวมทั้งวิจัยงานสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรมเพ่ือแก๎ปัญหา สร๎างมูลคําเพ่ิม ลดชํองวํางและความ
เหลื่อมล้ําให๎ชุมชนท๎องถิ่นและสังคม 

3. จัดคลินิกเพ่ือให๎คําปรึกษาด๎านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
4. วางระบบสํงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุํนใหมํ 
5. สร๎างงานวิจัยที่เน๎นเรื่องของท๎องถิ่น โดยเริ่มจากอยุธยาศึกษา 
6. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาการเผยแพรํงานวิจัยทั้งในและ 

ตํางประเทศ 
7. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
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