
 

 
 
 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ 006/2555 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
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ค าน า 
 
 แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต๎วงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นแผนที่ระบุความ
เช่ือมโยงระหวํางประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555– 2558  ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวง  เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง กับ เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน กลยุทธ์หนํวยงาน  ผลผลิต  ตัวช้ีวัดและกิจกรรม
หลัก  โดยประกอบด๎วย 5 ผลผลิตและ 2 โครงการ งบประมาณรายจํายประจ าปีรวมทั้งสิ้น 89,440,880 บาท (งบบ ารุงการศึกษา
ประจ าปี จ านวน 70,040,880 บาท และงบบ ารุงการศึกษา คงคลัง จ านวน 19,400,000 บาท) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา  
(งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์   ตํอผู๎บริหารทุกระดับ ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง และ
ผู๎รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตํอไป 

 
 

 
 

(นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18 มกราคม 2555 
 
 



ข 
 

 

สารบัญ 
   หน๎า 

ค าน า ก 
สารบญั ข 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2555 ค 
ตวัช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจํายเงินคาํบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ง 
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉ 
แผนการใช๎จํายงบประมาณตามยทุธศาสตร์ แผนงาน และผลผลติ ฌ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 1 
 แผนงาน: สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 
 โครงการ : สนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกดิจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 
  1020107 โรงเรียนสาธติปฐมวัย 1 
  1020108 โรงเรียนประถมสาธติ 12 
  1020109 โรงเรียนสาธติมัธยม 14 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 28 
 ผลผลติ : ผู๎ส าเร็จการศึกษาดา๎นวทิยาศาสตร ์ 28 

 1. งานจัดการศึกษา 28 
  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 28 

 ผลผลติ : ผู๎ส าเร็จการศึกษาดา๎นสงัคมศาสตร ์ 88 
 1. งานจัดการศึกษา 88 
  1020000 คณะครุศาสตร ์ 88 
  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 127 
  1040000 คณะวิทยาการจดัการ 182 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 274 
  1000100 หนํวยตรวจสอบภายใน 274 
  1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 292 
  1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 344 
  1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 384 
  1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 411 
  1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 476 

 ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 533 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 533 
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 533 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรม 558 
 แผนงาน: สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 558 
 ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎ 558 

 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 558 
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 558 

 



ค 
 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)    
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2555 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงานเปูาหมายการให๎บริการกระทรวงเปูาหมายการให๎บริการ
หนํวยงานผลผลติ/โครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 89,440,880 บาท 

 
นโยบายตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผํนดิน 

นโยบายท่ี 1 
นโยบายเรํงดํวนท่ี
จะเริ่มด าเนินการ

ในปีแรก 

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  

ประเด็น 
นโยบายยํอย 

นโยบายยํอยท่ี 
1.15 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตให๎แกํ
โรงเรียน 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา 

นโยบายยํอย
ท่ี 4.4 

นโยบาย
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร๎างรากฐาน

การพัฒนาท่ี
สมดุลสูํสังคม 

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

การวิจัยและ
นวัตกรรม 

   

แผนงาน 

สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ
การศึกษา 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา 

อนุรักษ์ สํงเสริม
และพัฒนา

ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สํงเสริมและ
สนับสนุนการ

วิจัย 

     

ผลผลิต 

โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ใช๎คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต 

โครงการ
สนับสนุน

คําใช๎จํายการจัด
การศึกษาต้ังแตํ
แรกเกิดจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผู๎ส าเร็จ
การศึกษา

ด๎าน
สังคมศาสตร์ 

ผลงานการ
ให๎บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัย
เพื่อสร๎างองค์

ความรู๎ 

       
รวม

งบประมาณ 
11,090,100.-  3,398,570.- 74,131,410.-  620,000.- 200,000.- 

 



ง 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ตัวชี้วัด เปูาหมาย ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช๎
คอมพิวเตอร์พกพา 

1. จ านวนนักเรียนในระดับช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได๎รับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเลต็) 

74 คน     

โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการ 
สนับสนุนตามโครงการ 

1,340 คน 2. ผู๎ปกครองสามารถลด 
คําใช๎จํายตามรายการทีไ่ดร๎ับ 
การสนับสนุน 

ร๎อยละ 
100 

  

ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 72 คน 2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท า
หรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ 

ร๎อยละ 
80 

3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร๎อยละ 
80 

 4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ 585 คน 5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสตูร 

ร๎อยละ 
80 

  

 6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ 1,017 คน     
ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 605 คน 2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท า

หรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ 

ร๎อยละ 
80 

3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร๎อยละ 
87 

 4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ 1,320 คน 5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสตูร 

ร๎อยละ 
87 

  

 6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ 3,322 คน     
ผลงานการให๎บริการวิชาการ 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 2,500 คน 2. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

ในกระบวนการให๎บริการ 
ร๎อยละ 

85 
3. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ร๎อยละ  

85 
 
 



จ 
 

 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ตัวชี้วัด เปูาหมาย ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
 4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ 
แกํสังคม 

40 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการ 
พัฒนาและหนํวยงานครูผู๎ใช๎
และบุคลากรทางการศึกษา 

ร๎อยละ 
85 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข๎ารับการพัฒนาภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร๎อยละ 
95 

 7. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับ
การพัฒนา 

60 คน     

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

22 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

2. โครงการที่บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร๎อยละ 85 3. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จ 
ตามระยะเวลา 

ร๎อยละ 
85 

 4. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

3,300 คน     

ผลงานวิจัยเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎ 1. จ านวนโครงการวิจยั 12 
โครงการ 

2. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด 

12 ผลงาน 3. โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร๎อยละ 
83 

 4. จ านวนโครงการ 
วิจัยที่แล๎วเสร็จ 

10 
โครงการ 

    

 



ฉ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

งบประมาณรายจํายที่ได๎รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 89,440,080 บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย  รวมท้ังสิ้น  ร้อยละ 

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 89,240,080 99.78 
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 11,090,100 12.40 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา 77,529,980 86.68 

แผนงาน : อนุรักษ์ สํงเสริมและพฒันาศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม 620,000 0.69 
ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 200,000 0.22 

แผนงาน : สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 200,000 0.22 

รวมท้ังสิ้น 89,440,080 100 
 
 



ช 
 

สรุปงบประมาณรายจํายเงินคําบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบรายได ้ 

ร้อย
ละ 

 ประเภทงบรายจา่ย  

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบเงิน
อุดหนุน  

 งบ
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ
พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
วัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศสาตร์ที ่4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม 

- - 23,735,700 - 5,885,430 17,817,745 8,935,310 18,899,985 8,876,000 - 5,089,910 89,240,080 99.78 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - 8,942,270 - - 1,699,830 30,000 418,000 - - - 11,090,100 12.40 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่แรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - 8,942,270 - - 1,699,830 30,000 418,000 - - - 11,090,100 12.40 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา - - 14,793,430 - 5,853,630 15,602,065 8,890,310 18,424,635 8,876,000 - 5,089,910 77,529,980 86.68 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - - - 408,600 1,303,895 18,000 1,668,075 - - - 3,398,570 3.80 

ผลผลิตที่ 4 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

- - 14,793,430 - 5,445,030 14,298,170 8,872,310 16,756,560 8,876,000 - 5,089,910 74,131,410 82.88 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - 31,800 515,850 15,000 57,350 - - - 620,000 0.69 

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - - - - 31,800 515,850 15,000 57,350 - - - 620,000 0.69 

ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

- - - - 143,800 43,200 13,000 - - - - 200,000 0.22 

แผนงาน : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิัย - - - - 143,800 43,200 13,000 - - - - 200,000 0.22 

รวมทั้งสิ้น - - 23,735,700 - 6,029,230 17,860,945 8,948,310 18,899,985 8,876,000 - 5,089,910 89,440,080 100 

 



ซ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 23,735,700 26.10 
เงินเดือน 

  
คําจ๎างประจ า 

  
คําตอบพนักงานราชการ 

  
คําจ๎างช่ัวคราว 23735700 26.10 

งบด าเนินงาน 32,838,485 36.11 

คําตอบแทน 6,029,230 6.63 
คําใช๎สอยวัสด ุ 17,860,945 19.64 
คําสาธารณูปโภค 8,948,310 9.84 
งบลงทุน 27,775,985 30.54 
คําครุภณัฑ ์ 18,899,985 20.78 
คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง 8,876,000 9.76 
งบเงินอุดหนุน 

  
งบรายจ่ายอื่น 6,589,910 7.25 

รวม 90,940,080 100.00 
 



ฌ 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศสาตร์ที ่4 การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทา่เทียม
กันในสังคม 

- - 23,735,700 - 5,885,430 17,817,745 8,935,310 18,899,985 8,876,000 - 5,089,910 89,240,080 99.78 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- - 8,942,270 - - 1,699,830 30,000 418,000 - - - 11,090,100 12.40 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- - 8,942,270 - - 1,699,830 30,000 418,000 - - - 11,090,100 12.40 

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวยั - - 1,319,220 - - 54,180 - 70,000 - - - 1,443,400 1.61 

1224221001 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปฐมวัย 

  1,319,220   54,180      1,373,400 1.54 

1224221002 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย 

       70,000    70,000 0.08 

1020108 โรงเรียนสาธิตประถม - - 2,921,360 - - 250,190 - 151,000 - - - 3,322,550 3.71 

1224221003 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา 

  2,921,360   250,190  151,000    3,322,550 3.71 

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม - - 4,701,690 - - 1,395,460 30,000 197,000 - - - 6,324,150 7.07 

1224221004 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา 

  4,701,690   1,395,460 30,000     6,127,150 6.85 

1224221005 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
มัธยมฯ 
 

       197,000    197,000 0.22 



ญ 
 

 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา - - 14,793,430 - 5,853,630 15,602,065 8,890,310 18,424,635 8,876,000 - 5,089,910 77,529,980 86.68 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - - - 408,600 1,303,895 18,000 1,668,075 - - - 3,398,570 3.80 

1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี - - - - 408,600 1,303,895 18,000 1,668,075 - - - 3,398,570 3.80 

1224331006 งานบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    60,000 202,000 18,000     280,000 0.31 

1224331007 งานจัดการศึกษาและพฒันา
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 

    244,000 658,715      902,715 1.01 

1224331008 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    98,600 177,680      276,280 0.31 

1224331009 โครงการพัฒนาบุคลาการสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

     60,000      60,000 0.07 

1224331010 โครงการซ้ือวัสด ุครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการเรียนการสอน 

       1,668,075    1,668,075 1.87 

1224331011 โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนและงานวิจยัด๎านสาธารณสุขเพือ่
สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น 

    3,600 8,400      12,000 0.01 

1224331012 โครงการจ๎างเขียนแบบเพื่อใช๎
ประกอบการปรับปรุงอาคาร 12 (สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

     99,500      99,500 0.11 

1224331013 โครงการสัปดาหว์ัน
วิทยาศาสตร์ 

    2,400 97,600      100,000 0.11 

ผลผลิตที่ 4 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร ์

- - 14,793,430 - 5,445,030 14,298,170 8,872,310 16,756,560 8,876,000 - 5,089,910 74,131,410 82.88 

1020000 คณะครุศาสตร์ - - 66,720 - 241,450 1,717,130 26,000 555,100 - - - 2,606,400 2.91 



ฎ 
 

 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224341014 งานบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์ 

  66,720  93,000 354,620 26,000     540,340 0.60 

1224341015 งานจัดการศึกษาและพฒันา
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 

     899,680      899,680 1.01 

1224341016 งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    76,450 74,830      151,280 0.17 

1224341017 โครงการด าเนินงานพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร๎าง
ประสบการณ์วิชาขีพ 

    64,800 135,200      200,000 0.22 

12243410018 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์ 

    7,200 252,800      260,000 0.29 

1224341019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

       555,100    555,100 0.62 

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- - - - 158,200 1,113,490 20,600 2,124,000 326,000 - - 3,742,290 4.18 

1224341020 โครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะ
นักศึกษาที่พึงประสงค์ 

    107,200 338,330      445,530 0.50 

1224341021 งานจัดการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    51,000 292,650      343,650 0.38 

1224341022 งานสนับสนุนการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ 

     160,710 20,600     181,310 0.20 

1224341023 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ 

     100,000      100,000 0.11 

1224341024 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะ
มนุษยศาสตร์ 

       270,000    270,000 0.30 



ฏ 
 

 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224341025 งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา      50,000      50,000 0.06 

1224341026 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหม ํ

       1,674,000 326,000   2,000,000 2.24 

1224341027 โครงการฟื้นฟูคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     171,800  180,000    351,800 0.39 

1040000 คณะวิทยาการจดัการ - - - - 504,300 1,630,790 17,000 2,033,900 - - - 4,185,990 4.68 

1224341028 งานจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

    125,600 263,200      388,800 0.43 

1224341029 การจัดการศึกษาตามโครงการ
ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทํองเท่ียวเว๎ 
ประเทศเวียดนาม 

     140,000      140,000 0.16 

1224341030 โครงการพัฒนาและเตรียมการ
งานสหกิจศึกษา 

    6,000 44,000      50,000 0.06 

1224341031 โครงการพัฒนาระบบการให๎
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากับนกัศึกษา 

     15,000      15,000 0.02 

1224341032 งานพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

    76,500 123,500      200,000 0.22 

1224341033 โครงการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาไปสูํการแลกเปลีย่นบุคลากรกบั
สถาบันการศึกษาคํูสัญญา (MOU) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด๎านวิชาการและเรียนรู๎วัฒนธรรม
ระหวํางกัน 

    46,800 243,200      290,000 0.32 
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ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224341034 โครงการพัฒนาการองค์ความรู๎
ด๎านการวจิัยและรูปแบบของทุนวิจยัที่
สอดคล๎องกับกับกลยุทธ์ของหนํวยงานและ
แหลํงทุน 

    123,400 76,600      200,000 0.22 

1224341035 โครงการประเมินความตอ๎งการ
จ าเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียส าหรับการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชาใหม ํ

    14,400 25,600      40,000 0.04 

1224341036 งานการจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏบิัติ
และโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    2,400 325,695      328,095 0.37 

1224341037 งานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

    99,200 297,895 17,000     414,095 0.46 

1224341038 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหม ํ

     1,100  1,998,900    2,000,000 2.24 

1224342039 งานพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรหนํวยตรวจสอบภายใน 

     25,000      25,000 0.03 

1224342040 งานสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหนํวยตรวจสอบภายใน 

    10,000 50,000      60,000 0.07 

1224342041 โครงการฟื้นฟูหนวํยตรวจสอบ
ภายใน 

       35,000    35,000 0.04 

10101000 ส านักงานอธิการบดี(กองกลาง) - - 14,726,710 - 3,443,780 3,638,340 8,795,010 10,367,760 8,550,000 - 5,049,910 54,571,510 61.01 

1224342042 งานบริหารจัดการมหาวทิยาลัย 
(ด๎านสังคม) 

  14,726,710  2,035,780 2,546,340 8,795,010    5,049,910 33,153,750 37.07 

1224342043 โครงการฟื้นฟูส านกังาน
อธิการบดี 

       1,245,160 250,000   1,495,160 1.67 
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ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224342044 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหม ํ

       1,700,000 3,300,000   5,000,000 5.59 

1224342045 โครงการกํอสร๎างที่พักอาศัย         5,000,000   5,000,000 5.59 

1224342046 โครงการจัดซ้ือรถ        6,922,600    6,922,600 7.74 

1224342047 โครงการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

     1,000,000  500,000    1,500,000 1.68 

1224342048 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ 

    1,408,000 92,000      1,500,000 1.68 

1010200 กองนโยบายและแผน - - - - 201,900 1,625,500 13,700 158,900 - - - 2,000,000 2.24 

1224342049 โครงการพัฒนาระบบคณุภาพ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

    84,400 23,000      107,400 0.12 

1224342050 งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน 

     200,000 13,700     213,700 0.24 

1224342051 โครงการสํูสากล     27,200 1,272,800      1,300,000 1.45 

1224342052 งานพัฒนางานด๎านวิเทศ
สัมพันธ ์

    90,300 129,700      220,000 0.25 

1224342053 โครงการฟื้นฟูกองนโยบายและ
แผน 

       158,900    158,900 0.18 

1010300 กองบริการการศึกษา - - - - 88,500 636,430 - 99,000 - - - 823,930 0.92 

1224342054 งานบริหารจัดการเรียนการ
สอนภาคปกต ิ

    9,000 62,000      71,000 0.08 

1224342055 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองบริการ
การศึกษา 

       99,000    99,000 0.11 
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ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224342056 โครงการศึกษาดูงนของ
บุคลากรกองบริการการศึกษา 

    6,300 23,700      30,000 0.03 

1224342057 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไปภาคปกต ิ

    54,000 519,930      573,930 0.64 

1224342058 โครงการสํงเสริมการบริหาร
ระบบการให๎ค าปรกึษาทางวิชาการระดบั
ปริญญาตรี 

    19,200 30,800      50,000 0.06 

1010400 กองพัฒนานักศึกษา - - - - 758,300 1,497,800 - 50,400 - - 40,000 2,346,500 2.62 

1224342059 งานสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา     293,820 1,031,550     40,000 1,365,370 1.53 

1224342060 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก        50,400    50,400 0.06 

1224342061 งานบริการหอพักนกัศึกษา     184,480 3,000      187,480 0.21 

1224342062 งานให๎ค าปรึกษาและบรกิาร
ด๎านข๎อมูลขําวสาร 

    93,600 78,000      171,600 0.19 

1224342063 งานสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
การรักษาพยาบาล 

    40,000 38,500      78,500 0.09 

1224342064 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา     73,800 89,850      163,650 0.18 

1224342065 งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าป ีพ.ศ. 2555 

    72,600 256,900      329,500 0.37 

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - 48,600 2,438,690 - 1,367,500 - - - 3,854,790 4.31 

1224342066 งานสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       710,000    710,000 0.79 

1224342067 งานบริหารจัดการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    31,800 1,131,490      1,163,290 1.30 
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ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

 งบบุคลากร   งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบ 
เงิน

อุดหนุน  

 งบ 
รายจ่ายอ่ืน  

 รวมทั้งสิ้น  
ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่า 
จ้างชั่วคราว 

ค่า 
ตอบ

พนักงาน
ราชการ 

ต่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอยวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1224342068 งานพัฒนาบุคลากร     14,400 205,600      220,000 0.25 

1224342069 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     950,000      950,000 1.06 

1224342070 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์        657,500    657,500 0.74 

1224342071 งานบริการวิชาการและสงํเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

    2,400 151,600      154,000 0.17 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - 31,800 515,850 15,000 57,350 - - - 620,000 0.69 

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - 31,800 515,850 15,000 57,350 - - - 620,000 0.69 

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - 31,800 515,850 15,000 57,350 - - - 620,000 0.69 

1224342072 โครงการสัมมนานานาชาติ 500 
ปี ความสัมพันธ์สยามไทยกับโปรตุเกสและ
ชาติตะวันตกในอษุาคเนย์ 2053-2553 

    26,400 393,600      420,000 0.47 

1224342073 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

    5,400 14,600      20,000 0.02 

1224342074 โครงการคําสาธารณูปโภค       15,000     15,000 0.02 

1224342075 โครงการฟื้นฟูสถาบันอยธุยา
ศึกษาผลกระทบจากอุทกภยั ระยะที ่1 

     107,650  57,350    165,000 0.18 

ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

- - - - 143,800 43,200 13,000 - - - - 200,000 0.22 

แผนงาน : ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิัย - - - - 143,800 43,200 13,000 - - - - 200,000 0.22 

รวมทั้งสิ้น - - 23,735,700 - 6,029,230 17,860,945 8,948,310 18,899,985 8,876,000 - 5,089,910 89,440,080 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานจัดการศึกษา 
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

1224221001 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม    
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สนบัสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:   นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว๎   
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,373,400  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : โรงเรยีนสาธติ(ปฐมวัย)  : ดร.สภุัทรา   คงเรือง 
  

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นหนํวยงานท่ีสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนระดับปฐมวัย  ที่มุํงเน๎นคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล๎องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เต็มตามศักยภาพและสอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน  

 

เพื่อให๎การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต๎องมีการด าเนินการหลาย ๆ ด๎านด๎วยกัน  ได๎แกํ  การด าเนินการ
จ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง  พี่เลี้ยง  แมํบ๎าน และการจัดซื้อวสัดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  รํวมทั้งการสนับสนุนการสอนและ
การเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากร  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงจ าเป็นต๎องด าเนินการตามภารกิจดังกลําว ข๎าวต๎น 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. จัดจ๎างครูโรงเรยีนสาธติ พี่เลี้ยง แมํบ๎าน  ที่มีความรู๎ความสามารถ 
3. เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาขอ๎มูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดจ๎างครูโรงเรยีนสาธติ พี่เลี้ยง คนงาน 10 คน 
1.2 จัดหาสื่อวัสด/ุอุปกรณ ์ 5 ครั้ง 
1.3 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปฐมวัย) ภาคเรยีน 2/2554 188 คน 
1.4 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปฐมวัย) ภาคเรยีน 1/2555 200 คน 
1.5 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 160 คน 
1.6 จ านวนนักเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 1 ระดับ 



2 
 

 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
2.1 นักเรียนปฐมวัยไดร๎ับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน และสอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
2.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 
2.3 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ มีใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาและการเรียนรู๎ของนักเรียน 
2.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.5 นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โรงเรียนมีบุคลาการที่มคีวามรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสด/ุอุปกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดปีการศึกษา 
3.3 นักเรียนส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

      

 ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เตรียมการน าเสนอโครงการ             
2 จัดจ๎างบุคลากรประจ าโรงเรียน             
3 ด าเนินการ              
4 ประเมินผล             

 

แผนการด าเนนิงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมหลกัที่  1 ค่าจ้างชั่วคราว       
 คําจ๎างช่ัวคราวบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์       
 จัดซื้อสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ /เพื่อใช๎ในกิจกรรม 5 ครั้ง  2 2 1 
 พัฒนาการเรียนรู ๎ในการจัดการเรยีน-สอน       
         

           

                                                                                                                                

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณ
หน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่  1 ค่าจ้างชั่วคราว       1,319,220  
1.1 ค่าจ้างครูโรงเรียนสาธิต         

 -จ านวน 1 คน ๆละ 14,600 *12 เดือน 1 คน 12 เดือน 14,600 บาท 175,200  
 -จ านวน 2 คน ๆ ละ11,620*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 11,620 บาท 278,880  
 -จ านวน 1 คน ๆ ละ11,200*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 11,200 บาท 134,400  
 -จ านวน 2 คน ๆ ละ10,950*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 10,950 บาท 262,800  
 -จ านวน 1 คน ๆ ละ10,700*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 10,700 บาท 128,400  
 -จ านวน 1 คน ๆ ละ 9,700*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 9,700 บาท 116,400  

1.2 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง         
 -จ านวน 1 คน ๆ ละ 7,170*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 7,170 บาท 86,040  

1.3 ค่าจ้างคนงาน         
 -จ านวน 1 คน ๆ ละ 6,190*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 6,190 บาท 74,280  

1.4 เงินสมทบประกนัสังคม 5% 10 คน 12 เดือน 5,235 บาท 62,820  
          

2. กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์  5 ครั้ง     54,180.-  
 -  คําวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรยีน-สอน         
 -  คําวัสดุ/อุปกรณส์ านักงาน         
 - คําวัสดุงานบ๎าน-งานครัว         
 (ถ่ัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ)         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,373,400  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมหลกัที่  1 คําจ๎างช่ัวคราว 1,319,220.-          1,319,220.- 

2. กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/
อุปกรณ ์

    54,180.-      54,180.- 

รวม 1,319,220.-    54,180.-      1,373,400.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว 329,805 329,805  329,805 329,805 
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวัสด ุ  20,000 20,000 14,180 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...........................................)     
 รวม 329,805 349,805 349,805 343,985 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.1.   ได๎พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพฒันาการครบท้ัง 4 ด๎าน และใหส๎อดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
1.2.   โรงเรียนมีบุคลากรที่มคีวามรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 
1.3.   ได๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

      1.4.   ได๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจยัและพัฒนาข๎อมลูทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
      1.5    โรงเรียนมสีื่อ วัสด/ุอปุกรณ์ ท่ีสามารถพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนให๎มีคณุภาพ 

             1.6    นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ปฐมวัย) 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1.   โรงเรยีนมีบุคลากรที่มคีวามรู๎ความสามารถ 
1.2.   จ านวนนักเรียนเข๎าใหมํและคงอยูํตามเปูาหมาย 
1.3.   โรงเรียนมีสื่อในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคณุภาพ 
1.4.   ร๎อยละของผู๎ปกครองได๎รับความพึงพอใจตามโครงการ    
1.5.   อาจารย ์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
1.6.   โรงเรียนมีนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 



6 
 

 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. ใช๎แบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. ใช๎แบบรายงานสรุปนักเรียนส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558)  

   2.1.1 นโยบายที่ 4   :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยํอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
  2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา(สมศ.) 
2.3.1 มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนรู๎ 
2.3.2 มาตรฐานด๎านการบริหารและการจีดการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน  
         ตัวช้ีวัดที่ 1 : โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
         ตัวช้ีวัดที่ 2 : โรงเรยนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรรม  คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตส านึก  
         และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา 
         ตัวช้ีวัดที่ 1  : โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
         ตัวช้ีวัดที่ 2  : โรงเรียนมีนักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
  2.5.1 ความสอดคล๎องตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   : จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      :  นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความพร๎อมของโครงการ   :   ด าเนินการได๎ทันที 
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1224221002 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว๎   
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณบ ารุงการศึกษา 
วงเงินงบประมาณ: 70,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : โรงเรยีนสาธติ(ปฐมวัย)  : ดร.สภุัทรา   คงเรือง 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได๎ประสบอุทกภัยน้ าทํวมในระดับสูงเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน โรงเรียนสาธิต

ปฐมวัยเป็นหนํวยงานที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ได๎รับความเสียหายอยํางหนัก ดังนั้นเพื่อ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงได๎จัดท าโครงการฟื้นฟูหลัง
อุทกภัย  โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เต็มตามศักยภาพและ
สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน  

 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให๎คณะครุศาสตร์  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  สามารถจัดการศึกษาได๎ตามปกติ 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนบั 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 ภาคเรียน 

2/54 
184 คน 

1.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก
นักเรียนปฐมวัย 

4 ระดับชั้น 

1.3 จัดหาครภุณัฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ ์ 5 ครั้ง 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา 
2.2 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสาธติปฐมวยัมากขึ้น 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

งานโครงการ/กจิกรรม ท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  12  เดือน    วันเริ่มตน๎ :  1  ตุลาคม  2554   วันสิ้นสุด :  30 กันยายน   2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปฐมวัย 
            

2 จัดซื้อครภุัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียนสาธติปฐมวัย             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ฟื้นฟู  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
1 ครั้ง 1 

   

2 จัดซื้อครภุัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟู 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

4 ครั้ง 4 
   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียน

สาธิตปฐมวยั 70,000  70,000   

 รวมทั้งสิ้น 70,000  70,000   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟู

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
        

 โดยใช้เงินงบประมาณบ ารุงการศึกษา       70,000.-  
1.1 เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง     15,000  
1.2 โต๏ะส านักงาน 6 ชุด     30,000  
1.3 กล๎องดิจิตอล 2 ตัว     10,000  
1.4 โต๏ะประชุม 1 ชุด     15,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       70,000  

*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/
อุปกรณ์ฟื้นฟโูรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย 

      70,000    70,000 

            

            

            

            

            

            

รวม       70,000    70,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจาํย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวัสด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  70,000   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...........................................)     
      
      
      
      
 รวม  70,000   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะครศุาสตร์ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ผู๎ปกครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานและจดัการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

คณะครุศาสตร์ โรงเรยีนสาธติปฐมวัย  ได๎รับการฟื้นฟู ร๎อยละ 100 
2.เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิต และความเทําเทยีมกันในสังคม 
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2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558)  

   2.1.1 นโยบายที่ 4   :  นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยํอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
        2.3.1    มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนรู ๎

2.3.2  มาตรฐานด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา 
2.4.  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
         ตัวช้ีวัดที่ 1 : โรงเรียนมีบคุลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
         ตัวช้ีวัดที่ 2 : โรงเรยนจดัการศึกษาอยํางมีคณุภาพและทั่วถึงทุกระดับ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจรยิธรรม  คุณธรรม คํานิยมทีด่ี จิตส านึก  
         และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา 
         ตัวช้ีวัดที่ 1  : โรงเรียนมีศกัยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
         ตัวช้ีวัดที่ 2  : โรงเรียนมีนกัเรียนจบหลักสตูรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5.  ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
  2.5.1 ความสอดคล๎องตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลติของงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   : จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 
  ตวัช้ีวัดเชิงเวลา      :  นักเรียนจบหลักสตูรและส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความพร๎อมของโครงการ   :   ด าเนินการได๎ทันที 
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 
1224221003 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ

แขํงขันของประเทศ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลผลิต: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้นอยํางมมีาตรฐานและคณุภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบบุคลากร/งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 3,322,550 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:์ โรงเรยีนประถมสาธิต  : ผศ.ศิรพร เหลาํเมือง 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

ระดับประถมศึกษา(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6)  เป็นการศึกษาที่มุํงเน๎นทักษะ พื้นฐานด๎านการอํานการเขียน การคิดค านวณ การคิด
พื้นฐาน การติดตํอสื่อสาร กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํ างสมบูรณ์และ
สมดุลทั้ง ด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอ
การศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

        โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีจ านวนนักเรียน 445 คน จ านวน 12 
ห๎องเรียน ครู  22 คน ฝุายบริหาร  5 คน และฝุายสนับสนุน 8 คน แตํโรงเรียนมีอาคารเรียน 2  ช้ัน 16 ห๎องเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึง
มุํงหวังในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพโดยเน๎นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในการพัฒนาตามที่มุํงหวังต๎องให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากร  สื่อ 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ต๎องเติบโตเป็น
ก าลังของชาติไทย 

วัตถุประสงค์   
1.เพื่อสํงเสรมิพัฒนาการรอบด๎านของนักเรียนประถมศึกษา 

2. เพื่อสํงเสรมิพัฒนาการบุคลากรให๎เต็มตามศักภาพเปูาหมาย 

3.เพื่อเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วชิาชีพส าหรับนักศึกษาคณะครศุาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบในการศึกษาหาความรู๎
ของโรงเรียนตํางๆ 

4.เพื่อให๎โอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

เปูาหมาย / กิจกรรมหลัก หนํวยนับ 
เปูาหมาย/ปริมาณ/  

จ านวน 
1. ปริมาณนักเรยีนที่คงอยูํ 
1.1  จัดการศึกษาระดับประถมศกึษาปีท่ี 1,2,3,4,5,6 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
1.2 ในภาคเรียนท่ี 1/2555 รับนักเรยีนช้ันป.1 จ านวน 74 คนและช้ันอ่ืน  

คน 
คน 

 
436 
76 

2. กิจกรรมการจัดซื้อครุภณัฑ์และวสัดุเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
2.1  ครุภัณฑ์ 4  รายการ 
2.2  วัสดุการศึกษา  

 
รายการ 

ครั้ง 

 
4 
4 

3. สํงเสริมพัฒนาบุคลากร     คน 30 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อยํางตํอเนื่องท าให๎เติบโต
เป็นคนดีของสังคม 

2.2.บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสดง
เป็นตัวอยํางได๎ 

2.3  นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐานและ
คุณภาพข้ันต่ าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อยํางตํอเนื่องท าให๎เติบโต
เป็นคนดีของสังคม ตลอดการศึกษาในโรงเรียนประถมสาธิต 

3.2 บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสดง
เป็นตัวอยํางได๎ตลอดปีการศึกษา 

3.3 นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษาปี 2554 มีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐาน
และคุณภาพ ในระดับประเทศและสากล 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สาธิต  เดือน/ครั้ง 
            

2 2.1 กิจกรรมการจดัซื้อครภุณัฑ์เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
- tablet pc   4  รายการ 
-computer pc  2 ชุด 
-projector       2  ชุด 
-visualization   1  ชุด 

            

 2.2 วัสดุการศึกษา             
3 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

การศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต  
(เดือน/ครั้ง) 

เดือน/
ครั้ง 

12 3 3 3 3 

2 2.1 กิจกรรมการจดัซื้อครภุณัฑ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู ๎
- tablet pc   4  รายการ 
-computer pc  2 ชุด 
-projector       2  ชุด 
-visualization   1  ชุด 

ครั้ง 4  4   

 2.2 วัสดุการศึกษา ครั้ง 4  2 2  
3 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร ครั้ง 10 2 4 4  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ล าดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ 

หน่วยๆ
ละ 

อัตรา หน่วย 

1 งบบุคลากรบริหารและจดั
การศึกษาระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1,2,3,4,5,6 

              3,067,420    

 1.1 คําจ๎างช่ัวคราว 29 อัตรา               
   อาจารย์อัตราจ๎าง               2,921,360  
  -          อาจารย์อัตราจ๎าง 3 อัตรา 12 เดือน 10,440 บาท 375,840 
  -          อาจารย์อัตราจ๎าง 1 อัตรา 12 เดือน 10,190 บาท 122,280 
  -          อาจารย์อัตราจ๎าง 3 อัตรา 12 เดือน 9,960 บาท 358,560 
  -          อาจารย์อัตราจ๎าง 4 อัตรา 12 เดือน 9,700 บาท 465,600 
 -          อาจารย์อัตราจ๎าง 2 อัตรา 12 เดือน 9,140 บาท 219,360 
 -          อาจารย์อัตราจ๎าง 5 อัตรา 12 เดือน 8,740 บาท 524,400 
 -          อาจารย์อัตราจ๎าง 2 อัตรา 12 เดือน 8,340 บาท 200,160 
 -          อาจารย์อัตราจ๎าง 1 อัตรา 10 เดือน 8,340 บาท 83,400 
 -          ลูกจ๎างช่ัวคราว 1 อัตรา 12 เดือน 7,760 บาท 93,120 
  -          ลูกจ๎างช่ัวคราว 1 อัตรา 10 เดือน 7,460 บาท 74,600 
  -          คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 6,060 บาท 72,720 
  -          คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน  5,990  บาท 71,880 
  -          คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน  5,600  บาท 67,200 
  -          คําจ๎างคนงาน 3 อัตรา 12 เดือน 5,340 บาท 192,240 
1.2  คําใช๎สอย               

  
-  เงินสมทบประกันสังคม 
5% 

29 อัตรา 12 เดือน          146,060  

2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา       255,130  
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ล าดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ 

หน่วยๆ
ละ 

อัตรา หน่วย 

คุณภาพการศึกษา 

2.1 
กิจกรรมการจัดซื้อครุภณัฑ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู ๎

      151,000  
 

 - tablet pc    4 ชุด     64,000  
 -computer pc   2 ชุด     42,000  
 -projector        2 ชุด     24,000  
 -visualization    1 ชุด     21,000  

 2.2 วัสดุการศึกษา             52,130   
 3 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร             52,000   
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น             3,322,550   
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่า
ยอื่น 

รวม ล าดับ
ที ่

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1 งบบุคลากรบริหารและจดัการศึกษา  
โรงเรียนประถมสาธติ เดือน/ครั้ง 
เงินสมทบ 5 % 

 
2,921,360 

    
 
146,060 

     2,921,360 
 
146,060 

2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.1 กิจกรรมการจดัซื้อครภุณัฑ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู ๎
- tablet pc   4  รายการ 
-computer pc  2 ชุด 
-projector       2  ชุด 
-visualization   1  ชุด 

 
 
 

      
151,000 

    
 
 
 

151,000 

 2.2 วัสดุการศึกษา     52,130      52,130 
3 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร     52,000      52,000 
 รวม 2,921,360    250,190  151,000    3,322,550 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า 730,340 730,340 730,340 730,340 
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 46,915 83,380 83,380 36,515 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  66,000 85,000  
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
 รวม 777,255 879,720 898,720 766,855 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อยํางตํอเนื่องท าให๎เติบโตเป็น
คนดีของสังคม 

2.บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสงเป็น
ตัวอยํางได๎ 

3.  นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐานและคุณภาพ
ขั้นต่ าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น 
5.เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบในการศึกษาหาความรู๎

ของโรงเรียนตํางๆ 
6.เป็นแหลํงการศึกษาวิจยัทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร ์
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. จ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํโรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
1.2. จ านวนนักเรียนท่ีคงอยูํของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
1.3. กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
1.4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรไดร๎ับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
1.5 บุคลากร นักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยูํ และส าเรจ็การศึกษา 
3.2. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครอง 
3.3.  แบบบันทึกข๎อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการรํวมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ 4: การศึกษา  คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์

1.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
1.1.1 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

1.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
1.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1: คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมือง และพลเมืองโลก 
  ตัวบํงช้ีที่ 1.1 : ก าลังใจ ก าลังกายที่สมบูรณ์ 
  ตัวบํงช้ีที่ 1.2 : ความรู๎และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิต และพัฒนาสังคม 
 2.3.2  มาตรฐานท่ี 2: แนวการจัดการศึกษา 

  ตัวบํงช้ีที่ 2.1 : ผลการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 
  ตัวบํงช้ีที่ 2.2 : มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็นระบบและมี

คุณภาพ 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1020109  โรงเรียนสาธิตมัธยม 
1224221004 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ์ท่ีก าหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํแรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรียนท่ีไดร๎ับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./บุคลากร,  งบด าเนินงาน, งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 6,127,150 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 
  

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิต  (มัธยม)  มุํงเน๎นให๎การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงช้ันที่ 3 
และ 4 ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาให๎มี
คุณภาพสูง  เป็นสถานที่ค๎นคว๎าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เป็นแบบอยํางแกํ
นักศึกษา  และเป็นสวัสดิการแกํ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎าง
สวัสดิการพื้นฐานท่ีเทําเทียมกัน เชํน  การสร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํเยาวชน สร๎างความเช่ือ
มันและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การขยาย
โอกาสทางการศึกษาให๎โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนให๎เยาวชนได๎รับการพัฒนา
ความเข๎มแข็งทางวิชาการ โดยจัดจ๎างอาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาที่มีความรูค๎วามสามารถและมีมาตรฐาน สํงเสริมให๎นักเรียน
มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎และเลือกรับสื่อในเชิงสร๎างสรรค์  ควบคูํกับการสํงเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  คํานิยมที่ดี จิตส านึกและ
การแสดงออกที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบตํอสังคม  เสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ  
การปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด  และสร๎างโอกาสให๎เยาวชนได๎พัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมคีวามรู๎ความสามารถและมมีาตรฐาน 
2. เพื่อให๎โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคณุภาพและทั่วถึง 
3. เพื่อสํงเสริมจรยิธรรม  คุณธรรม  คํานิยมที่ดี  จิตส านึกและการแสดงออกท่ีดีงาม มีความรับผดิชอบตอํสังคม 
4. เพื่อเสรมิสร๎างสุขภาพ  การปูองกนัโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา๎นสุขภาพ การปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ 
5. เพื่อนักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

เปูาหมาย 
1.  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
2.  โรงเรียนจดัการศึกษาอยํางมีคณุภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
3.  โรงเรียนสามารถสํงเสรมิด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  คํานิยมที่ดี จติส านึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผดิชอบ

ตํอสังคม 
4.  โรงเรียนสามารถให๎การเสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ  และการปูองกัน

แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
5.  โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
6. โรงเรียนมีนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนf
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1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดจ๎างอาจารย์และบุคลากร 38 คน 
1.2 จัดหาสื่อวัสดุ  อุปกรณ ์ 1000 ช้ิน 
1.3 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง 698 คน 
1.4 จัดกิจกรรมเสริมสรา๎งสุขภาพ  กีฬา  ทัศนศึกษา และดูงาน 2 ครั้ง 
1.5 นักเรียนจบหลักสตูรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 2 ระดับชั้น 
1.6 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูรและส าเรจ็การศึกษา 2 ระดับชั้น 218 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
2.1   โรงเรียนมสีื่อวัสดุ  อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  ในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรู๎ 
2.2   นักเรียนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง 
2.3   นักเรียนไดร๎ํวมกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพ กีฬา ทัศนศึกษาและดูงานท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและ 

สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1   โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปี  
       การศึกษา 
3.2   โรงเรียนมสีื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 

  ตลอดปีการศึกษา 
3.3 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงตลอดปกีารศึกษา 
3.4 นักเรียนมีกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพ  กีฬา  ทัศนศึกษาและดูงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.5 นักเรียนจบหลักสตูรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดคดิเป็นร๎อยละ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตค. 54 วันสิ้นสุด: 30 กย. 55 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดจ๎างบุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิต             
2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดจ๎างบุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิต 38/1 อัตรา/

เดือน 
38/1 38/1 38/1 38/1 

2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์  600 ช้ิน 60 250 250 40 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กจิกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากร

ประจ าโรงเรียนสาธิต 
      4,701,690  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว       4,477,800  
 1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์อัตรา

จ้าง 
(31)      3,893,640  

 -  อาจารย์ 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 14,290 บาท 171,480  
 -  อาจารย์ 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 13,770 บาท 165,240  
 -  อาจารย์ 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 13,160 บาท 315,840  
 -  อาจารย์ 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,840 บาท 154,080  
 -  อาจารย์ 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,240 บาท 146,880  
 -  อาจารย์ 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 11,920 บาท 286,080  
 -  อาจารย์ 4 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 10,950 บาท 525,600  
 -  อาจารย์ 3 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 10,440 บาท 375,840  
 -  อาจารย์ 3 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 9,960 บาท 358,560  
 -  อาจารย์ 6 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 9,140 บาท 658,080  
 -  อาจารย์ 5 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 8,930 บาท 535,800  
 -  อาจารย์ 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 8,340 บาท 200,160  
 2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประจ า

ตามสัญญา 
(7)      584,160  

 
 

-  เจ๎าหน๎าท่ีงานบุคคลและพัสดุ
ครุภณัฑ ์

1 คน ๆละ 12 เดือน 9,290 บาท 111,480  

 - เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติงานธุรการและ
พัสดุครภุัณฑ ์

1 คน ๆละ 12 เดือน 7,390 บาท 88,680  

 - นักการภารโรง 1 คน ๆละ 12 เดือน 6,910 บาท 82,920  
 - นักการภารโรง 1 คน ๆละ 12 เดือน 6,910 บาท 82,920  
 - นักการภารโรง 1 คน ๆละ 12 เดือน 6,710 บาท 80,520  
 - นักการภารโรง 1 คน ๆละ 12 เดือน 6,130 บาท 73,560  
 - นักการภารโรง 1 คน ๆละ 12 เดือน 5,340 บาท 64,080  

1.2 คําใช๎สอย         
 - ประกันสังคม 5% 38 คน ๆละ 12 เดือน   223,890  
2 กิจกรรมที่ 2  จัดหาสื่อวัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
      1,425,460  

 งบด าเนินงาน       1,425,460  
2.1 ค่าวัสดุ       1,095,460  

 - เอกสารต ารา วารสาร นวนิยาย 
และหนังสือพิมพ ์

      100,000  

 - วัสดุส านักงาน       695,460  
 - วัสดุงานบ๎านงานครัว       200,000  
 - วัสดุเวชภัณฑ์ห๎องพยาบาลและยา       50,000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร ์       50,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.2 ค่าใช้สอย       300,000  

 -วัสดุน้ ามันเชื้อเพลง เบี้ยเลี้ยงไป
ราชการและรถสํวนตัวไปราชการ 

      100,000  

 -คําวัสดุซํอมแซมครภุัณฑ ์       100,000  
 -คําวัสดุซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง อาคาร

สถานท่ี 
      50,000  

 -คําจ๎างเหมาบริการตาํง ๆ        50,000  
2.3 ค่าสาธารณูปโภค       30,000  

 -คําโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ ์       30,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       6,127,150  

หมายเหตุ    
   1.  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ  
   2. คําครองชีพโรงเรียนใช๎งบชมรมฯ บรหิารจดัการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์
โครงการ

ฟ้ืนฟ ู
 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้า

ง 

กิจกรรมที่ 1   
คําจ๎างช่ัวคราวบุคลากร 

- 4,701,690 - - - - - - - - 4,701,690 

กิจกรรมที่ 2  งบด าเนินงาน     1,395,460 30,000 - - - - 1,425,460 
            

รวม - 4,701,690 - - 1,395,460 30,000 - - - - 6,127,150 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว 1,175,422.50 1,175,422.50 1,175,422.50 1,175,422.50 
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 100,000 500,000 500,000 295,460 
 - คําสาธารณูปโภค 7,500 7,500 7,500 7,500 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ์      
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 1,282,922.50 1,682,922.50 1,682,922.50 1,478,382.50 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่เข๎าใหมํและนักเรียนที่คงอยูํมีความพร๎อมที่จะเรียน และได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา 

2. มีความมั่นคงด๎านรายได๎และสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
3. นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  คํานิยมที่ดี จิตส านึกและการแสดงออกท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบ

ตํอสังคม 
5. นักเรียนได๎รับการเสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ  การปูองกันและแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด 

6. นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
1.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
1.3 โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  คํานิยมที่ดี จิตส านึกและการแสดงออก 

ที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
1.4 โรงเรียนให๎ความรู๎กับนักเรียนในการเสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ด๎านสุขภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
1.5  โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
1.6  โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. ส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยูํ และส าเร็จการศึกษา 
3.2. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 .: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 .: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและเทศชาติ 
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2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 :  โรงเรียนมีความพร๎อมในการขยายโอกาสและพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 .:   งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ตัวช้ีวัดที่  1.:  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
  ตัวช้ีวัดที่  2 :  โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 

  ตัวช้ีวัดที ่ 3 :  โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรร คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตส านึก 
         และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม 

 2.4.2  มิติที่  2  : กองทุนเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่  1  :  โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
 ตัวช้ีวัดที่  2 :   โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5   ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 2.5.1  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ 
          ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโนยบายของรัฐบาล 
                 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
          ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ความพร๎อมของโครงการ  
สามารถด าเนินการได๎ทันที 
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  1224221005 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันใน

สังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิที่ก าหนดไว ๎
ผลผลติ: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํแรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรียนท่ีไดร๎ับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./บุคลากร,  งบด าเนินงาน, งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 197,000 บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน  :  โรงเรียนสาธิต(มัธยม)           ผู๎รับผิดชอบ :  ผศ.สุวฒัน์  ทับทิมเจือ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่โรงเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎ประสบอุทกภัย ตั้งแตํวันที่  

8 ตุลาคม 2554 ท าให๎พื้นที่ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)  ทั้งสองอาคาร ได๎รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนในการปฏิบัติราชการการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงได๎จัดท าโครงการฟื้นฟูโรงเรียน โดยการ
จัดซื้อวัสดุ เชํน โต๏ะท างานอาจารย์ โต๏ะอาจารย์ในห๎องเรียน เก๎าอี้  และ ฯลฯ เพื่อให๎โรงเรียนสาธิต (มัธยม) สามารถด าเนินการได๎
ตามพันธกิจ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให๎บรรลุจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อฟ้ืนฟูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา หลังจากท่ีได๎รับอุทกภัยใหส๎ามารถ 

จัดการศึกษาไดต๎ามปกต ิ

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา 
2.2 ผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 งานโครงการ/กิจกรรม ท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 
1.2 โต๏ะท างานอาจารย์ (ท าด๎วยไม๎สัก) ขนาด 1.20 เมตร 15 ตัว 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(มัธยม) 
            

2 จัดซื้อวัสดุฟื้นฟูโรงเรยีนสาธติ(มัธยม)             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม) 
1 ครั้ง 1 

   

2 จัดซื้อครภุัณฑ์ฟื้นฟูโรงเรยีนสาธติ
(มัธยม) 

2 ครั้ง  
2   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โรงเรียนสาธิต(มัธยม) 
-     

2 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล 99,500  99,500   
3 โต๏ะท างานอาจารย์ (ท าด๎วยไม๎สัก)  

ขนาด 1.20 เมตร 
97,500  97,500   

 รวมทั้งสิ้น 197,000  197,000   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์/วัสดุฟ้ืนฟูโรงเรียน

สาธิต(มัธยม) 
      

197,000 
 

1.1 คําครุภณัฑ ์         
 -เครืองถํายเอกสาร 1 เครื่อง   99,500 บาท    99,500  
 -จัดซื้อโต๏ะท างานอาจารย์ (ท าด๎วย

ไม๎สัก) 
 ขนาด 1.20 เมตร 

15 ตัว   6,500 บาท 
       97,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์
โครงการ

ฟ้ืนฟ ู
 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1   
จัดซื้อครภุัณฑ ์

           

1. เครื่องถําย
เอกสาร 

      99,500 
 

   99,500 

2. โต๏ะท างาน       97,500    97,500 
            

รวม       197,000    197,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ์   197,000   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงนิอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  197,000   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสาธิต(มัธยม)สามารถจดัการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนและผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องมคีวามพึงพอใจในการด าเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  1.1  โรงเรียนมีเครื่องถํายเอกสารไว๎จัดท าเอกสารการเรียนการสอนได๎ทันกับการจดักระบวนการเรียนการสอน 
  1.2  โรงเรียนพัสดุครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และแข็งแรงทนทาน 
  1.3  โรงเรียนมีโต๏ะปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ และแข็งแรงทนทานใช๎งานได๎ตลอดปีการศึกษา 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 .: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 .: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.6. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและเทศชาติ 

2.7. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 :  โรงเรียนมีความพร๎อมในการขยายโอกาสและพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.8. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 .:   งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ตัวช้ีวัดที่  1.:  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน 
  ตัวช้ีวัดที่  2 :  โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 

  ตัวช้ีวัดที่  3 :  โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรร คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตส านึก 
         และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม 

 2.4.2  มิติที่  2  : กองทุนเพื่อการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่  1  :  โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ 
 ตัวช้ีวัดที่  2 :   โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5   ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 2.5.1  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ 
          ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโนยบายของรัฐบาล 
                 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
          ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
สามารถด าเนินการได๎ทันท ี
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1224221005 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันใน

สังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิที่ก าหนดไว ๎
ผลผลติ: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํแรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรียนท่ีไดร๎ับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจําย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 197,000 บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน  :  โรงเรียนสาธิต(มัธยม)           ผู๎รับผิดชอบ :  ผศ.สุวฒัน์  ทับทิมเจือ 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตราฐานฯ 
1 เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 99,500 99,500 - ความเร็วในการถาํยและพิมพ์เอกสาร 
             ขาวด าและสี 20 หน๎าตํอนาที 
     - มีชุดปูอนต๎นฉบับอัตโนมัต ิ
     - หนํวยความจ า 768 MB 
     - ถาดกระดาษบรรจ ุPaper Tray 2x500 
                 Bypass Tray 1x100 
     - พร๎อมตู๎รองเครื่อง 
     - รับประกัน  1 ป ี
     - ใช๎เวลาอุํนเครื่องไมเํกิน 25 วินาที 
     - สามารถรองรับต๎นฉบับไดส๎ูงสดุขนาด A3 
     ค าชี้แจงฯ 
     จัดซื้อตามโครงการฟื้นฟูเนื่องจากโรงเรียนประสบ 
     อุทกภัยน้ าทํวมสูง 
     มาตราฐานฯ 
2 โต๏ะท างานอาจารย ์ 15 ตัว 6,500 97,500 โต๏ะท างานไม๎จริง ขนาด 120x60x80 ซม. 
     ค าชี้แจงฯ 
     สาเหตุจากอุทกภัย  โรงเรียนได๎ยกข้ึนท่ีสูงแล๎วแต ํ
     โต๏ะไมํสามารถทนน้ าที่ทํวมสูงไดเ๎นื่องจากเป็นโต๏ะ 
     ไม๎ธรรมดา 

รวม 197,000  
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1224331006 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 280,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์

เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิต

บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ
ความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชา
ตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 
 การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนา
อุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑติด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาใน 13 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การ
จัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อด าเนินงาน
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. เพื่อให๎การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให๎คณะกรรมการประจ าคณะได๎รํวมประชุมพิจารณาและเสนอแนะการบรหิารงานของคณะ 
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เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 วัสดุส าหรับการบริหารจดัการ 3 รายการ 
1.2 ซํอมแซมครภุณัฑ์และจ๎างเหมาบรกิาร 6 รายการ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 10 ครั้ง 
1.4 ด าเนินการช าระคําสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะตามก าหนด  
2.2. มีวัสด ุและครภุณัฑ์ในสภาพด ีพร๎อมส าหรบัการจดัการเรียนการสอนไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
2.3. นักศึกษา คณาจารย์และผูเ๎กี่ยวข๎องมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. สามารถด าเนินการด๎านการบรหิารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎แล๎วเสรจ็ใน 2ภาคเรยีน  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการซื้อวัสด ุ             
2 ด าเนินการจัดจ๎างและจ๎างเหมาบรกิาร             
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             
4 ด าเนินการซื้อจ๎างและเบิกจํายคําสาธารณูปโภค             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการซื้อวัสด ุ 3 รายการ  2 1  
2 ด าเนินการจัดจ๎างซํอมแซมครภุัณฑ์และ

จ๎างเหมาบริการ 
8 รายการ  3 3 2 

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 10 ครั้ง 1 3 3 3 
4 ด าเนินการซื้อจ๎างและเบิกจํายคํา

สาธารณูปโภค 
12 ครั้ง 1 4 4 3 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือวัสดุ       52,000  
 คําวัสด ุ         
 - คําวัสดุส านักงาน, วัสดุเกษตร, 

วัสดุงานบ๎านงานครัว และวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

3 รายการ      52,000  

2 กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการ
และซ่อมแซมครุภัณฑ ์

      150,000  

 คําใช๎สอย         
 - คําจ๎างเหมาบริการ  3 ครั้งๆละ 1 รายการ   50,000  
 - คําซํอมแซมครภุัณฑ ์ 5 ครั้งๆละ 1 รายการ   100,000  
3 กิจกรรมที่ 3  จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 
      60,000  

 คําตอบแทน         
 - คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
10 ครั้ง ๆ ละ 3  ราย ๆ ละ 1,000 บาท 30,000  

 - คําพาหนะ 10 ครั้ง ๆ ละ 3  ราย ๆ ละ 1,000 บาท 30,000  
4 กิจกรรมที่ 4  ช าระค่า

สาธารณูปโภค 
      18,000  

 คําสาธารณูปโภค         
 - คําโทรศัพท์ 12 ครั้ง ๆ ละ 1 ราย ๆ ละ 1,500 บาท 16,000  
 - คําแสตมป ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 400 ดวง ๆ ละ 5 บาท 2,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       280,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสด ุ     52,000      52,000 
จัดจ๎างซํอมแซมครุภณัฑ์
และจ๎างเหมาบริการ 

    150,000      150,000 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

   60,000       60,000 

ด าเนินการซื้อจ๎างและ
เบิกจํายคําสาธารณูปโภค 

     18,000     18,000 

            
รวม    60,000 202,000 18,000     280,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน 39,600 103,800 82,800 53,800 
 - คําตอบแทน 6,000 18,000 18,000 18,000 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 32,000 81,000 60,000 29,000 
 - คําสาธารณูปโภค 1,600 4,800 4,800 6,800 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
 รวม 39,600 103,800 82,800 53,800 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะเพิ่มมากขึ้น 
2. การบริหารและการจดัการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสทิธิภาพ  
3. มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอในงานบริหารงานคณะ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. ซื้อวัสดุได๎ครบทุกรายการ 
1.2. ครุภณัฑ์ที่ช ารุดไดร๎ับการซํอมแซมทุกรายการ 
1.3. มีการจํายคําสาธารณูปโภคตรงตามเวลา  
1.4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับข๎อเสนอแนะและข๎อคิดเห็นทีเ่ป็นประโยขน์จากกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให๎บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบํงช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง๎านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบณัฑิต 

4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.4.2  มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
 

5. ความพร๎อมของโครงการ  
 ด าเนินการได๎ทันที
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1224331007 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 902,715 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อการพัฒนา

ท๎องถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
ประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลน
บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด๎านวิชาการแกํคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
การสอนในรายวิชาตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู๎ 
นอกจากจะได๎จากการสอนทฤษฎีแล๎ว จ าเป็นต๎องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาเกิดความคิด
วิเคราะห์อยํางเป็นระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู๎ จนสามารถน าไปใช๎ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการท างานได๎ นอกจากนี้
นักศึกษาต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการท างานกํอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 
2. เพื่อให๎การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกํอนออกไปปฏิบัติงาน 
4. เพื่อให๎มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน และสามารถด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให๎สามารถ

เปิดรับนักศึกษาได ๎



35 
 

 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 คาํวัสดสุ าหรับฝึกปฏบิัต ิ 90 รายวิชา 
1.2 คําวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 รายวิชา 
1.3 คําวัสดุการเรยีนการสอน 5 รายการ 
1.4 คําตอบแทนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 หลักสตูร 
1.5 คําตอบแทนอาจารย์พเิศษ 2 วิชา 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรไ์มํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
2.2. นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนนการจัดการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินการส าเร็จไดภ๎ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คําวัสดสุ าหรับฝึกปฏบิัต ิ             
2 คําวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
            

3 คําวัสดุการเรยีนการสอน             
4 คําตอบแทนอาจารย์ประจ าหลักสตูร             
 คําตอบแทนอาจารย์พเิศษ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คําวัสดสุ าหรับฝึกปฏบิัต ิ 90 รายวิชา  50  40 
2 คําวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ และ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7 รายวิชา  4  3 

3 คําวัสดุการเรยีนการสอน 5 รายการ  3  2 
4 คําตอบแทนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 หลักสตูร  5   
 คําตอบแทนอาจารย์พเิศษ 2 รายวิชา    2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือวัสดุปฏิบัติ       528,745  
 คําวัสด ุ         
 - คําวัสด ุ 90 รายวิชา      528,745  
2 กิจกรรมที่ 2  การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
      84,600  

 คําวัสด ุ         
 - คําวัสด ุ 7 รายวิชา     84,600  
3 กิจกรรมที่ 3  วัสดุการเรียนการ

สอน 
      45,370  

 คําวัสด ุ         
 - คําวัสด ุ 5 รายการ     45,370  
4 กิจกรรมที่ 4  ค่าตอบแทนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 
      244,000  

 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
5 หลักสตูร     200,000  

 - คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ 2 วิชา     44,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       902,715  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 

     



37 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

คําวัสดสุ าหรับฝึกปฏบิัต ิ     528,745      528,745 
คําวัสดฝุึกประสบการณ์
วิชาชีพ และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

    84,600      84,600 

คําวัสดุการเรยีนการสอน     45,370      45,370 
คําตอบแทนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

   200,000       200,000 

คําตอบแทนอาจารย์พเิศษ    44,000       44,000 
รวม    244,000 658,715      902,715 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  200,000  44,000 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  337,475   321,240  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนบัสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
 รวม  537,475  365,240 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ๎วนทุกหลักสูตรและผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3หลักสูตร 
2. นักศึกษาและอาจารย์มีวสัดสุ าหรบัฝึกปฏิบัตคิรบทุกรายวิชา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. นักศึกษาและคณาจารย์มีวสัดสุ าหรับฝึกปฏบิัติทุกรายวิชา 
1.2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรไ์มํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
1.3. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ๎วนและหลักสตูรผํานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3 

หลักสตูร 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

    2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ 1: ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบํงช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.4.2  มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.5.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

6. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที
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1224331008 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ: 276,280 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ :รศ.นพวรรณ ธีระพนัธ์เจริญ  
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ “พัฒนาคนไทยให๎

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ังทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข” นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต๎องค าถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได๎แกํ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ทักษะทางด๎านการสื่อสารและเทคโนโลยี 

ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบตํอนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติแล๎ว  
ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ต๎องการการแก๎ไขอยํางเรํงดํวนคือ ความนิยมในการเลือกเรียนมีน๎อยการตก
ออกของนักศึกษาคํอนข๎างสูง การสอบผํานภาษาตํางประเทศคํอนข๎างต่ า และงานการให๎ค าปรึกษาด๎านอื่นๆ นอกเหนือจากด๎าน
วิชาการยังไมํเป็นระบบ   

เพื่อเป็นการสนองตอบตํอภาระกิจในการจัดการศึกษาและเพื่อแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สํงเสริมการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่นอกเหนือไปจาก
การเรียนการสอนในห๎องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ  ชํวยพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ลดปัญหาการตกออก เพิ่มจ านวนนักศึกษาเข๎าใหมํของคณะ พัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อลดร๎อยละของการตกออกของนักศึกษา 
2. เพื่อเพ่ิมร๎อยละของการสอบผํานภาษาตํางประเทศ 
3. เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. เพื่อสํงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของนักศึกษา 
5. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
6. เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษาพบผูป๎กครอง 
7. เพื่อพัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา 
8. เพื่อเสรมิสร๎างศักยภาพคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
9. เพื่อเสรมิสร๎างประสบการณ์ทางดา๎นวิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา 
10. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษารูจ๎ักการท างานเพื่อสังคม 
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เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีท่ี 1 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษาใหมํและกิจกรรมบายศรสีูํขวัญ อบรมความรู๎พื้นฐานส าหรบัวิทยาศาสตร์  
300 คน 

1.2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกจิกรรมสํงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 200 คน 
1.3 นักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขา๎รํวมกิจกรรมดนตรี กีฬา 

ต๎านยาเสพติด 
100 คน 

1.4 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกจิกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

200 คน 

1.5 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพด๎านภาษา 100 คน 
1.6 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู๎ปกครอง เข๎ารํวมกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมํและคณะวิทย์พบผู๎ปกครอง 
150 คน 

1.7 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกจิกรรมโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ประสบการณ์จากพ่ีสูํน๎อง 

80 คน 

1.8 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกจิกรรมสมัมนาวชิาการคอมพิวเตอร ์ 40 คน 
1.9 จัดกิจกรมทั้งหมด 14 กิจกรรม 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข๎ารํวมในระดับ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
2.2. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎ความ

รํวมมือในการท ากิจกรรมตํางๆ  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. จัดกิจกรรมได๎ครบทุกกิจกรรมในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ต.ค. 54 วันสิ้นสุด: 31 ส.ค. 55 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม ํ             
2 บายศรสีูํขวัญ             
3 สํงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม             
4 ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด             
5 อบรมความรู๎พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร ์             
6 พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา             
7 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดตั้งห๎องแนะแนว             
8 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและคณะวทิย์พบผู๎ปกครอง             
9 พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา             
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศกึษา             
11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์จากพ่ีสูํน๎อง             
12 ออกคํายอาสาของนักศึกษา             
13 ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
14 สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร ์             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม ํ 1/300 ครั้ง/
คน 

  1  

2 บายศรสีูํขวัญ 1/300 ครั้ง/
คน 

  
1 

3 สํงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 1/200 ครั้ง/
คน 

 1 
  

4 ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด 1/100 ครั้ง/
คน 

   1 

5 อบรมความรู๎พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

1/200 ครั้ง/
คน 

  
1 

6 พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา 1/100 ครั้ง/
คน 

  
1  

7 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
จัดตั้งห๎องแนะแนว 

1 ครั้ง 
  1 

 

8 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและคณะวทิย์
พบผู๎ปกครอง 

1/150 ครั้ง/
คน 

  
1 

9 พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา 1 ครั้ง 1  
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น านักศกึษา 1/30 

 
 

ครั้ง/
คน 

 
1 
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ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์จากพ่ีสูํน๎อง 

  
 1 

  

12 ออกคํายอาสาของนักศึกษา    1   
13 ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
    1  

14 สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร ์    1  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษาใหม ่       10,000  
 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 2) คําวัสด ุ       2,800  
2 บายศรีสู่ขวัญ       31,000  
 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 5 ชม. ชม.ละ 600 บาท 6,000  
 2) คําวัสด ุ       12,000  

 3) คําใช๎สอย       13,000  
3 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม       10,000  
 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 2) คําวัสด ุ       2,800  
4 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด       20,000  
 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนกรรมการตดัสินกีฬา

และ/หรือการประกวดร๎องเพลง  
2 คน คนละ 10 วัน วันละ 400 บาท 8,000  

 2) คําวัสด ุ       2,000  
 3) คําเงินรางวัล       8,000  
 4) คําใช๎สอย       2,000  
5 อบรมความรู้พ้ืนฐานส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 
      30,000  

 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 5 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 500 บาท 15,000  
 2) คําเอกสารประกอบการอบรม       13,000  
 3) คําวัสด ุ       2,000  
6 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา       30,000  
 งบด าเนินงาน         



44 
 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 1) คําตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 18 ชม. ชม.ละ 600 บาท 21,600  
 2) คําวัสด ุ       4,000  
 3) คําใช๎สอย       4,400  
7 พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

จัดต้ังห้องแนะแนว 
      10,000  

 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600  
 2) คําวัสด ุ       3,400  
 3) คําใช๎สอย       3,000  
8 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะ

วิทย์พบผู้ปกครอง 
      30,000  

 งบด าเนินงาน         
 1) คําวัสด ุ       7,000  
 2) คําใช๎สอย       12,200  
 3) คําตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 10,800  
9 พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศษิย์

เก่า 
      10,000  

 งบด าเนินงาน         
 1) คําใช๎สอย       7,000  
 2) คําวัสด ุ       3,000  

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษา 

      30,000  

 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600  
 2) คําใช๎สอย       23,400  
 1) คําวัสด ุ       3,000  

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากพ่ีสูน่้อง 

      
10,780 

 

 งบด าเนินงาน         
 3) คําตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 2) คําวัสด ุ       3,580  

12 ออกค่ายอาสาของนกัศึกษา       25,000  
 งบด าเนินงาน         
 1) คําใช๎สอย       3,000  
 2) คําวัสด ุ       22,000  

13 ไหว้ครูช่างของสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      
3,000 

 

 งบด าเนินงาน         
 1) คําวัสด ุ       3,000  

14 สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์       26,500  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งบด าเนินงาน         
 1) คําตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 14 ชม. ชม.ละ 600 บาท 8,400  
 2) คําใช๎สอย       8,100  
 3) คําวัสด ุ       10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       276,280  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม ํ    7,200 2,800      10,000 
บายศรีสํูขวัญ    6,000 25,000      31,000 
สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม    7,200 2,800      10,000 
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด    8,000 12,000      20,000 
อบรมความรู๎พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

   15,000 15,000      30,000 

พัฒนาศักยภาพดา๎นภาษา    21,600 8,400      10,000 
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และจัดตั้งห๎องแนะแนว 

   3,600 6,400      30,000 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและ
คณะวิทย์พบผู๎ปกครอง 

   10,800 19,200      30,000 

พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและ
ศิษย์เกํา 

    10,000      10,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น า
นักศึกษา 

   3,600 26,400      30,000 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์จากพี่สูํน๎อง 

   7,200 3,580      10,780 

ออกคํายอาสาของนักศึกษา     25,000      25,000 
ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    3,000      3,000 

สัมมนาวิชาการคอมพวิเตอร์    8,400 18,100      26,500 
รวม    98,600 177,680      276,280 
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1224331009 โครงการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 60,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการที่จะ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได๎นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรให๎ได๎รับการพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านตําง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช๎ศักยภาพในด๎านตําง ๆ  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าท่ีตามนโนบายของมหาวิทยาลัยตํอไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
2. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจดัการเรยีนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเขา๎รับการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
3. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเ๎ข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง  

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 บุคลากรไดเ๎ข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ 20  ครั้ง/ป ี
1.2 จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม สัมนนา ดูงานและไปราชการ 15 คน/ป ี
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎าอบรมสัมมนา 
2.2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎น าความรู๎ที่ไดร๎ับจากการเข๎าอบรมสมัมนามาใช๎ในการท างาน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินการส าเร็จไดภ๎ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 มกราคม 2555  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตไปราชการ             
2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน             
3 รายงานการเดินทาง             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตไปราชการ 20 ครั้ง  8 8 4 
2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 20 ครั้ง  8 8 4 
3 รายงานการเดินทาง 20 ครั้ง  8 8 4 

  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุม/สัมมนา/

อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ 
      60,000  

 คําใช๎สอย         
 - คําเบี้ยเลีย้ง 15  คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ  240 บาท 10,800  
 - คําที่พัก 15 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ  800 บาท 24,000  
 - คําพาหนะ/คําน้ ามันรถ       10,000  
 - คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย       5,000  
 - คําลงทะเบียน       10,200  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       60,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือน

และคําจา๎ง
ประจ า 

คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย
และวัสด ุ

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

ประชุม/สมัมนา/อบรม/
ศึกษาดูงาน และไปราชการ 

    60,000      60,000 

            
รวม     60,000      60,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจาํย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  25,000 30,000 5,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงนิอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงนิรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  25,000 30,000 5,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง  
4. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน าความรู๎ทีไ่ด๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและใน

ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข๎ารํวมการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ 

เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ราํง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4: นโนบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ 
เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล 

  กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 9 : การน านโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการ 

บ๎านเมืองที่ด ี
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 1: ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด๎านผลิตผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 ข๎อ 4.1  : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
      ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา  
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2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
2.5.1 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.)  
2.5.1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ตัวบํงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224331010 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบลงทุน , งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,668,075 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับ

แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยัง
ขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา   ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์จัดการศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งในการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตนั้น ผู๎สอนจะต๎องจัดให๎
นักศึกษาได๎มีความรู๎ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต๎องเหมาะสมตามบริบทของแตํละหลักสูตร  การที่จะท าให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําว คณะจ าเป็นต๎องสนับสนุนให๎ทุกสาขามีทั้งวัสดุ อุปกณ์ และจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียน
การสอนดังกลําว นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายเน๎นให๎นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช๎เทคโนโลยี  การพัฒนา
ตนเองโดยการสืบค๎นข๎อมูลวิชาการทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให๎นักศึกษาเข๎าถึงวิทยาการใหมํๆ และรู๎เทําทันกระแสโลกาภิวัตน์    
รวมทั้งคณะได๎สนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

จากข๎อมูลการมีคอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมดังกลําว พบวํา คณะมีคอมพิวเตอร์ไว๎ให๎บริการแกํนักศึกษาใช๎เพียง 2 เครื่อง/
นักศึกษา 945 คน และเป็นเครื่องที่จัดซื้อมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2550 ซึ่งยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึกษาและคณาจารย์  และ
คณะตั้งเปูาหมายวําทุกห๎องที่มีการเรียนการสอนจะต๎องติดตั้งโปรเจคเตอร์ให๎ครบในระยะ 3 ปี (ขาดอีกประมาณ  12  เครื่อง)  

ส าหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นั้นเนื่องจากห๎อง ศว.308  และห๎อง 515 เป็นห๎องเรียนจุนักศึกษา 40 คน เป็น
ห๎องที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน และสภาพอากาศปัจจุบันในชํวงบํายมีอุณหภูมิประมาณ 28 -35 องศาเซลเซียส ซึ่งร๎อนอบ
อ๎าวมากและบั่นทอนสภาพแวดล๎อมในการเรียนการสอนอยํางยิ่งโดยที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ย 24-25 องศาเซลเซียส  (นพวรรณ ธี
ระพันธ์เจริญ ,2549:422) ดังนั้น คณะจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องจัดให๎มี เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคแตอร์  และติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์ ได๎มีการเรียนการสอนโดยผู๎สอนที่สามารถใช๎สื่อที่ทันสมัย
รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว๎
และสอดคล๎องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ต๎องการพัฒนาคณะให๎ไปสูํความเป็นเลิศด๎านเทคโนโลยี และมีศักยภาพตรงตาม
ความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนตํอไป 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎นักศึกษาศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช๎

คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานสื่อที่ทันสมัย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อที่มีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการขององค์กร

ภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องที่มีสภาพอากาศที่สํงเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและ

เหมาะสมในการด าเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีครุภณัฑส์ าหรบัการเรียนการสอน 27 รายการ 
1.2 มีวัสดุในการเรียนการสอน 30 รายการ 
1.3 มีการจ๎างเหมาบริการ  และซํอมแซมครภุัณฑ์ 2 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมยัและใช๎งานได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 
2.2. มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามเวลา   
3.2. นักศึกษาได๎รบัความรู๎และส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติซื้อจ๎างครุภณัฑ ์             
2 ชออนุญาตซื้อจ๎างคําวัสดแุละคําจา๎งเหมาบริการและ

ซํอมแซมครภุณัฑ ์
            

3 ด าเนินการสอบราคา             
4 สํงมอบงาน/วัสดุ/ครุภณัฑ ์             
5 ติดตั้งและตรวจรับ             
5 ด าเนินการเบิกจําย             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ์  27 รายการ  30   
2 จัดซื้อวัสด ุ 30 รายการ  15 11 4 
3 คําจ๎างเหมาบริการ 2 รายการ  2   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ 
ปริมา

ณ 
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือครุภัณฑ์       1,269,200  
1 เครื่องไมโครเซนตริฟิวก์ 

(Microcentrifuge) 
1 

เครื่องๆละ   
7,000 

บาท 
7,000 

สาขาชีววิทยา 

2 ตู๎เย็น 1 เครื่องๆละ   9,600 บาท 9,600 สาขาชีววิทยา 
3 เตาอบระบบแก๏สอัตโนมัต ิ 1 เตาๆละ   48,300 บาท 48,300 สาขาคหกรรม 
4 คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค 3 เครื่องๆละ 

  

20,000 บาท 60,000 สาขาเกษตร, 
วิศวกรรมไฟฟูา,
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5 เครื่องโปรเจคเตอร ์ 9 เครื่องๆละ   20,000 บาท 180,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 
วิทย์คอม, 
วิศวกรรมไฟฟูา, 
ส านักงานคณะ, 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6 จอคอมพิวเตอร์  1 
เครื่องๆละ   

6,000 
บาท 

6,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล 

1 ชุดๆละ 
  

30,000 บาท 30,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 เครื่องพิมพ์เลเซอรส์ ี 1 เครื่องๆละ   25,000 บาท 25,000 สาขาวิทย์คอม 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน 
8 ชุดๆละ 

  
17,000 บาท 136,000 สาขาวิทย์คอม

6, สนง.คณะ2 
10 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน

เพดาน 
6 

เครื่องๆละ   
40,500 

บาท 
243,000 ส านักงาน

คณบด ี
11 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติอล 1 

เครื่องๆละ   
99,500 

บาท 
99,500 ส านักงาน

คณบด ี
12 เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา 1 

เครื่องๆละ   
13,000 

บาท 
13,000 ส านักงาน

คณบด ี
13 เครื่องวัดเสียง 1 

เครื่องๆละ   
35,000 

บาท 
35,000 สาขาอาชีวอนา

มัย 
14 เครื่องวัดเสียงสะสม 1 

เครื่องๆละ   
25,000 

บาท 
25,000 สาขาอาชีวอนา

มัย 
15 เพาเวอร์ซับพลาย 2 

เครื่องๆละ   
21,500 

บาท 
43,000 สาขา

วิศวกรรมไฟฟูา 
16 เครื่องเซาะรํองไม๎ (Router) 1/2 

นิ้ว 
1 

เครื่องๆละ   
17,900 

บาท 
17,900 สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
17 เครื่องรีดไม๎ 12 น้ิว 1 

เครื่องๆละ   
26,400 

บาท 
26,400 สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ 
ปริมา

ณ 
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

18 เครื่องปั๊มลม 1 
เครื่องๆละ   

44,600 
บาท 

44,600 สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

19 เครื่องแยกดีเอ็นเอด๎วย
กระแสไฟฟูา 

1 
เครื่องๆละ   

30,000 
บาท 

30,000 สาขาชีววิทยา 
(พ้ืนฐาน) 

20 บารอมิเตอร ์ 1 
เครื่องๆละ   

6,000 
บาท 

6,000 สาขาเคมี 
(พ้ืนฐาน) 

21 ชุดสมดลุย์ของแรง 1 
ชุดๆละ   

13,000 
บาท 

13,000 สาขาฟิสิกส์ 
(พ้ืนฐาน) 

22 เลเซอร์ชุดสาธติ 64 การทดลอง 1 
ชุดๆละ   

29,000 
บาท 

29,000 สาขาฟิสิกส์ 
(พ้ืนฐาน) 

23 ชุดแอร์แทรค 1 
ชุดๆละ   

35,000 
บาท 

35,000 สาขาฟิสิกส์ 
(พ้ืนฐาน) 

24 ชุดทดลองไฟฟูากระแสสลับ 1 
ชุดๆละ   

12,600 
บาท 

12,600 สาขาฟิสิกส์ 
(พ้ืนฐาน) 

25 สแกนเนอร ์ 1 
เครื่องๆละ   

20,000 
บาท 

20,000 ส านักงาน
คณบด ี

26 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มลัติฟังก์ช่ัน 1 
เครื่องๆละ   

42,800 
บาท 

42,800 สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

27 กล๎องวิดีโอ 1 
เครื่องๆละ   

31,500 
บาท 

31,500 ส านักงาน
คณบด ี

          
2 กิจกรรมที่ 2  จัดซ้ือวัสดุการ

เรียนการสอน 
      320,875  

 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุ        320,875  
 (วัสดุส านักงาน, วัสดุการเกษตร, 

วัสดุงานบ๎านงานครัว, วัสดุ
กํอสร๎าง, วัสดคุอมพิวเตอร,์ วัสดุ
การศึกษา, วัสดไุฟฟูา ฯลฯ) 

        

3 กิจกรรมที่ 3  จ้างเหมาบริการ
และซ่อมแซมครุภัณฑ ์

      78,000  

 คําใช๎สอย         
 - คําจ๎างเหมาบริการและซํอมแซม       78,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,668,075  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครภุัณฑ์        1,269,200    1,277,700 
จัดซื้อวัสด ุ     320,875      312,375 
คําจ๎างเหมาบริการและ
ซํอมแซม 

    78,000      78,000 

            
รวม     410,375  1,269,200    1,668,075 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจาํย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  188,500 170,000 40,375 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  1,269,200   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  1,457,700 170,000 40,375 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช๎
คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานสื่อที่ทันสมัย 

2. ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อท่ีมีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
3. นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องที่มีสภาพอากาศท่ีสงํเสรมิศักยภาพในการเรยีนรูเ๎พื่อให๎มีวัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม

ในการด าเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
      เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคีรุภณัฑ์เพื่อใช๎ในการเรยีนการสอน และการบริหารงานเพิ่มขึ้น 18 รายการ 
1.2. มีห๎องเรียนที่พร๎อมส าหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2 ห๎อง 

      เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช๎ในการเรยีนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.4. มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน 
เปูาหมายเชิงเวลา 
1.5. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามเวลา   
1.6. นักศึกษาได๎รบัความรู๎และส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ผู๎ปกครอง และผูม๎ีสํวนไดส๎ํวนเสยี 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 3: นโนบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยที่ 3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
2.2.1  นโบยายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ 

เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล 
 กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
 กลยุทธ์ที่ 9 : การน านโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 1: ร๎อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด๎านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 ข๎อ 4.1  : มาตรฐานดา๎นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑติ 
      ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.5.1   สกอ. 2.5  ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู ๎
2.5.2   สงป. 3 จ านวนนักศึกษาคงอยูํ (ด๎านวิทย์) 
2.5.3   สงป. 4 จ านวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ                                                    
2.5.4   สงป. 5 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
2.5.6   สงป. 6 ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องไมโครเซนตริฟิวก์ 
(Microcentrifuge) 

1 เครื่อง 7,000 7,000 มาตรฐานฯ 
สามารถเปลยีนโลเตอร์ได ๎
ใช๎กับหลอดพีซีอาร์ได ๎
รับประกันสินค๎าไมํต่ ากวาํ 1 ปี 
(สาขาชีววิทยา) 

2 ตู๎เย็น  1 เครื่อง 9,600 9,600 มาตรฐาน 
a. ขนาดความจไุมํต่ ากวํา 150 ลิตร 
b. มีหลอดไฟส าหรับสํองสวํางในตู ๎
c. เป็นแบบ 2 ประตู โนฟรอสต ์
(สาขาชีววิทยา) 

3 เตาอบระบบแก๏ส
อัตโนมัต ิ

1 เครื่อง 48,300 48,300 มาตรฐาน 
1. ระบบแก๏สอตัโนมตั ิ
2. ขนาด 2 ถาด 

 (สาขาคหกรรมศาสตร์) 
4 คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค 3 เครื่อง 20,000 60,000 มาตรฐาน 

a. CPU ไมํน๎อยกวํา Intel   
b. RAM ไมํน๎อยกวํา  2 GB DDR3 
c. HDD  ไมํน๎อยกวํา 500 GB 5400 RPM 
d. SIZE : ไมํน๎อยกวํา 14 inch WXGA(1366x768)LED 
หรือมาตรฐานสูงกวํานี ้
(สาขาเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟูา, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

5 เครื่องโปรเจคเตอร ์ 9 เครื่อง 20,000 180,000 มาตรฐาน 
1. ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2,500 ANSI Lumens 
2. ความละเอียดไมํน๎อยกวําระดับ SVGA  
    (800x600) พิกเซล 
หรือ มาตรฐานฯ สูงกวํานี ้
 (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2, ,ส านักงานคณะ 3,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1, วิศวกรรมไฟฟูา 1, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2)  

6 จอคอมพิวเตอร ์ 1 จอ 6,000 6,000 มาตรฐาน 
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมํน๎อยกวํา 21.5 นิ้ว  
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมํน๎อยกวํา 1,920 X 
1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไมํน๎อยกวํา 60 Hz 
 (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 

1 ชุด 30,000 30,000 มาตรฐาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

(4 core) และมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.6 GHz และมีความเร็วของหนํวย
ความความจ า หรือมี HTT ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,066 MHz 
จ านวน 1 หนํวย 
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก 
ที่มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ 1 GB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา 
ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 1 TB จ านวน 
1 หนํวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1,000 
Mbps จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 น้ิว จ านวน 1 หนํวย  
(สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

8 เครื่องพิมพ์เลเซอรส์ ี 1 เครื่อง 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 
- ความเร็วในการพิมพไ์มํต่ ากวํา 8 แผํน/นาท ี
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 600 x 600 dpi 
- เชื่อมตํอแบบ USB 
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน 

8 ชุด 17,000 136,000 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.4 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 
หนํวย 
- มีสํวนควบคุมการแสดงผลที่มหีนํวยความจ าไมํน๎อยกวํา 
128 MB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา 
ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 250 GB หรือม ีSolid State Disk 
ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา ๓๐ GB จ านวน 1 หนํวย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1,000 
Mbps จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีจอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2, สนง.คณะ 6) 

10 เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนเพดาน 
 

6 เครื่อง 40,500 243,000 มาตรฐาน 
- ขนาดไมตํ่ ากวํา 3000 BTU 
- ได๎รับมาตรฐาน มอก. 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

 
 

- ประหยดัไฟเบอร์ 5 
- ชุดควบคุมแบบมสีายชนิดดจิิตอล 
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแพร์นัทท้ังชุดคอนแดนซิ่งและแฟน

คอยล ์
- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
- ราคารวมคําตดิตั้ง  
 

11 เครื่องถํายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 99,500 99,500 คุณลักษณะ 
- พริ้นเตอรร์ะบบ Network,  สแกน Twin 
- ชุดปูอนต๎นฉบับหน๎า-หลัง 
- ชุดกลับส าเนาหน๎า-หลัง (Duplex) ส าหรับการถําย

เอกสาร 2 หน๎า 
- ระบบจัดเรียงสามารถจัดเรียงส าเนาเป็นชุดอัตโนมตัิ

ในตัว (Electronic Sorting) จัดชุดแบบไขว ๎
- ความเร็วในการถาํยเกสารขาว-ด า ไมํน๎อยกวํา 30 

หน๎า/นาท ี
- รหัสควบคมุการใช๎งาน User Code 500 รหัส 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี พร๎อมรับบริการตลอดอายุ

การใช๎งาน 
(ส านักงานคณะ) 

12 เครื่องโทรสารกระดาษ
ธรรมดา 

1 เครื่อง 13,000 13,000 คุณลักษณะ 
- ใช๎กระดาษธรรมดา 
- สํงเอกสารไดต๎ํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 30 แผํน (A4) 
- ความเร็วในการสํงไมํต่ ากวํา 3 แผนํ/วินาที 
- ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi 

(ส านักงานคณะ) 
13 เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง 35,000 35,000 คุณลักษณะ   

เครื่องวัดเสียงส าหรับตรวจวัดตามมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม ชํวงการตรวจวัดกว๎าง ตามมาตรฐาน 
IEC 61672 ปี 2002 Class 1 ความเที่ยงตรงสูง ราคาถูก
เมื่อเทียบราคาที่คุณลักษณะเฉพาะที่เทียบเทํากัน 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวัด 
•มาตรฐาน IEC 61672-2002 Class 1 
•ตรวจวัด 
Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeck,Lzpeak 
•ชํวงการตรวจวัด 30-130 dB (A) 
•คําการตรวจวัด Peak C 70-133 dB 
•ชํวงการตรวจวัดกว๎าง 110 dB 
•ชํวงความถี่ในการตรวจวัด 10 – 16000 Hz 
•ไมโครโฟนชนิด ½ นิ้ว แบบอิเลคโทรคอนเดนเซอร ์
•คํา Frequency Weighting: A,C,Z 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 
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หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

•คํา Response Time: Fast, Slow, Impulse,Peak  
•แสดงผลด๎วยระบบตัวเลข Digital LCD  พร๎อมแสงในท่ีมืด
ขนาด 240 x 160 จุด 
•เลือกชํวงเวลาการตรวจวัดท่ี 10 วินาที 1,5,10,20,30 นาที 
1,2,4,8,16,24 ช่ัวโมง 
•แสดงสัญลักษณเ์มื่อคําตรวจวัดเกนิหรือต่ ากวําชํวงการ
ตรวจวัด 
•แสดงวันท่ี เดือน ปี และเวลา ช่ัวโมง นาที วินาที  
•แบตเตอรีแห๎ง 1.5 โวลต์ ขนาด AA size 64 ก๎อน ถํานอัล
คาไลน์ใช๎ได๎นาน 8 ชม. 
•สามารถใช๎กับระบบไฟฟูา 220 โวลต ์
•ขนาดเครื่องมีความยาว 285 มม. กว๎าง 90 มม. หนา 39 
มม. น้ าหนักประมาณ 500 กรัม 
•อุปกรณ์มาตรฐาน : ก าบังลม,คูํมือการใช๎งาน,กระเป๋าใสํ
เครื่อง 
(สาขาอาชีวอนามัย) 

14 เครื่องวัดเสียงสะสม 1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
• ส าหรับงานตรวจวัดเสียงสะสมในสถานประกอบการ  
• เคลื่อนย๎ายสะดวก กะทดัรัด แบตเตอรี่ AAA 4 ก๎อน 
• จอแสดงผลขนาดใหญํ ระบบตัวเลขดิจิตอล LCD  
• ระบบบันทึกข๎อมูล (TES-1355) 
• โปรแกรมโอนถํายข๎อมูล (TES-1355) 
• แสดงเวลาที่ตัวเครื่อง (TES-1355) 
• RS–232 Interface (TES-1355) 
• มาตรฐาน ANSI S1.25 1978,ISO – 1999,BS 
6402:1983 
• ตรวจวัด % noise dose, Exposure Time, ระดับเสียง
ดัง 
• ชํวงการตรวจวัด  70 – 140 dBA 
• ความเที่ยงตรง +/- 1.5 dB ที่ 94 dB @ 1 KHz 
• คําความละเอียด 0.1 dB 
• Frequency weighting A 
• Time weightings Fast and Slow 
• ไมโครโฟน ชนิด electret condensers ขนาด ½ นิ้ว 
• สภาวะปกติการท างาน อุณหภูม ิ0 – 50 C ความช่ืน
สัมพัทธ์ 10 – 90 % RH 

15 เพาเวอร์ซับพลาย 2 เครื่อง 21,500 43,000 คุณลักษณะ 
Main supply :100V/120V/220V/240V ±10% 
Altitude up to 2000m 
Ambient temperature 0ºC to 40ºC 
Relative humidity 80% (maximum) 
-10ºC to 70ºC 70%(maximum) 
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หรือ มาตรฐานฯ สูงกวํานี ้
(สาขาวิศวกรรมไฟฟูา) 

16 เครื่องเซาะรํองไม๎ 
(Router) 1/2 น้ิว 

1 เครื่อง 17,900 17,900 คุณลักษณะ 
คุณสมบัติ : เครื่องเซาะรํองไม๎(Router) 1/2 น้ิว  
-  บอลแบริ่งส าหรับการกํอสร๎างขนาดใหญํอายุการใช๎งาน
อีกตํอไป 
-  สร๎างขึ้นในปีแฝดไฟ LED ให๎แสงสวํางบริเวณที่จะท างาน
เพื่อการแสดงผลเพิ่มขึ้น 
- ด๎ามจับยางสร๎างขึ้นในขนาดใหญํสลับลายนิ้วมือสอง
ส าหรับการควบคุมและการใช๎งานเพิ่ม 
-  ก๎านล็อคเพื่อใหก๎ารเปลีย่นแปลงบิตงําย 
- ล็อคสวิทช์ส าหรับการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องเรียก 
- Linear ตลับลูกส าหรับการด าเนนิการกระโดดเรียบเนียน
และประสิทธิภาพท่ีเหนือกวํา 
- เครื่องที่มีประสิทธิภาพ 15 แอมป์ด๎วยปุุมหมุนปรับ
ความเร็วให๎ 9,000 -- 22,000 RPM ส าหรับเส๎นทางเรยีบ 
- การควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนกิส์และเบรคไฟฟูา 
- ในตัวมีไฟ LED คูํที่ให๎แสงสวํางบริเวณที่จะท างานเพื่อการ
แสดงผลเพิ่มขึ้น 
-  ล็อคสวิทช์ส าหรับการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องเรียก 
ข๎อมูลทางเทคนิคเครื่องเซาะรํองไม๎ (Router) 1/2 น้ิว  
- ก าลังไฟฟูา 2100 วัตต์ 
- ความสามารถ Collet 1/4" และ 1/2" 
- ความสามารถในการกระโดด 0" , 2-3/4" 
- ความเร็มรอบ 9000 - 22000 รอบตํอนาท ี
- AMPS 15.0 
- แรงม๎า 3-1/4" 
- แรงม๎า 12-1/4" 
(สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 

17 เครื่องรีดไม๎ 12 น้ิว 1 เครื่อง 26,400 26,400 คุณลักษณะ 
-ก าลังไฟฟูาท่ีใช๎ 1,650 วัตต์ 
-ความกว๎างใบตัด 0-150 มม. : 3 มม. 
- ความเร็วในการปูอน 8.5 ม. ตํอนาที 
-ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลาํ 
-ขนาด(ย*ก*ส )483*771*401 มม. 
ค าชี้แจง 
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในรายวิชา งานไม๎และงานกํอสร๎างจ านวน
นักศึกษา 5 หมูํเรียน 
(สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 

18 เครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง 44,600 44,600 คุณลักษณะ 
-ขนาด 5 แรงม๎า 
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-แรงอัด 10 บาร ์
-ความจุถัง 165 ลิตร 
-มอเตอร์ญี่ปุุน 220 โวลล ์
ค าช้ีแจง 
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในรายวิชา นิวแมติกส์และไฮโดรลิกส์จ านวน
นักศึกษา 4 หมูํเรียนและเครื่องเกาํชุดรุด 
(สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 

19 เครื่องแยกดีเอ็นเอด๎วย
กระแสไฟฟูา 
(Gel Electrophoresis) 
 

1 เครื่อง 30,000 30,000 คุณลักษณะ 
- เป็นเครื่องแยกดเีอ็นเอด๎วยกระแสไฟฟูาในแนวนอน 

สามารถใช๎ในงานแยกวิเคราะหส์าร DNA, RNA หรือ
โปรตีนได ๎

- มีแทํนวางสามรถวางแผํนเจลขนาด (กว๎างxยาว) 20x10 
และ 20x20 เซนติเมตร โดยใช๎บัฟเฟอร์ปริมาตร 1,200 
มิลลเิมตร 

- สามารถ run sample ได๎สูงสดุครัง้ละ 550 ตัวอยําง 
ขึ้นอยูํกับชนิดของ comb และขนาดของเจล 

- Electrode ท าจาก Platinum บริสุทธ์ิ 99.99% 
- ตัวเครื่องมีขนาด 39.5x23x9 เซนติเมตร 
- มีอุปกรณ์ประกอบดังน้ี 

- UV Tray ขนาด 20x20 เซนติเมตร จ านวน 1 อัน 
- UV Tray ขนาด 20x10 เซนติเมตร จ านวน 1 อัน 
- Comb 20 ตัวอยําง จ านวน 2 อัน 
- Casting dams ส าหรับเตรยีมเจล จ านวน 1 คูํ 

- เป็นผลติภณัฑ์ของประเทศแถบยุโรป 
- รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
(สาขาฟิสิกส์) 

20 บารอมิเตอร ์ 1 ตัว 6,000 6,000 คุณลักษณะ 
- เครื่องวัดอุณหภมูิ / ความชื้น / ความดันบรรยากาศ  
- หนํวยของความดันบรรยากาศ hPa, mmHg, inHg 
- มีฟังก์ช่ันเรียกดูคําที่บันทึก สูงสดุ และ ต่ าสุด 
(สาขาเคมี) 

21 ชุดสมดลุย์ของแรง 1 ชุด 13,000 13,000 คุณลักษณะ 
ศึกษาองค์ประกอบของการรวมแรง การแตกแรง 
ประกอบด๎วยถาดอลูมเินียม ฦ40 cm. มีสเกลบอกมุม
โดยรอบ 360ฐ โดยมีขาตั้งโลหะฐานสามเหลี่ยมปรับระดบั
ได๎ทั้ง 3 จุด ขอบของถาดมีชุดแรง 4 ชุดยึดปรับมุมได ๎ตรง
กลางมีแกนโลหะส าหรับปรับสมดลุแรง ชุดทดลอง
ประกอบด๎วย ท่ีแขวนมวล เชือก ตุ๎มน้ าหนัก 10 กรัม 2 
ลูก, 20 กรัม 2 ลูก, 50 กรัม 4 ลูก และ 100 กรัม 4 ลูก 
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22 เลเซอร์ชุดสาธติ 64 
การทดลอง 

1 ชุด 29,000 29,000 คุณลักษณะ 
ใช๎ศึกษาปรากฏการณ์ของแสงเชิงเรขาคณิตโดยมี He-Ne 
Laser เป็นแหลํงก าเนิดแสงประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 
ตัวเครื่องเป็นฐานยดึเลนส์กระจกและฉากขนาด 14x41x39 
cm. ภายในเครื่องเป็นแหลํงก าเนดิแสงเลเซอร์ (สีแดง) ใช๎
ไฟ 220V.AC อุปกรณ์ทดลองได๎แกํ กระจกเลนส์, ปริซึม, 
แผํนโพลารอยด,์ นิวตันริง เป็นต๎น  
สามารถทดลองคณุสมบัติพื้นฐานของแสง การสะท๎อน, การ
หักเห, การแทรกสอด, การเลีย้วเบน, การโพลาไรเซช่ัน 
และการทดลองอื่นๆ รวม 64 การทดลอง 

 
23 ชุดแอร์แทรค 1 ชุด 35,000 35,000 คุณลักษณะ 

1. รางทดลอง 
- สํวนรางที่มีลักษณะคล๎ายสามเหลีย่มมุมฉาก ยาว 

200 cm 
- ที่ผิวเจาะขนาดรู 0.6 หรือ 0.8 mm คําความ

ผิดพลาด <0.10 mm. ที่ชํวงความยาวรวม 
- ชํวงการยกตัวของรถทดลองกับราง > 0.10 mm. 
- น้ าหนักรวม 9 kg. 
- ขนาดโดยรวม 205.5x22.4x18.0 cm. 
- อุณหภูมิชํวงการท างานปกติ 0-40 ๐c ความช้ืน

สัมพัทธ์ < 85% 
2. เครื่องปั๊มลม (Air pump) 

- ใช๎กับแรงเคลื่อนไฟฟูา 220 V.AC. 50Hz 
- ใช๎ก าลังไฟ 250 วัตต์  
- ให๎ความดันอากาศ 5 Kpa 
- ทํอลมยาว 1.6  เมตร 
- ขนาด Ø 210x290 mm 

3. เครื่องตรวจจับเวลา  
- หน๎าจอแสดงผลแบบตัวเลขได๎ 4 อักษร 
- ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนที่โดยเซนเซอร์แสง 2 

ตัว 
- ไฟ LED แสดงหนํวยของเวลาในการวัดอัตโนมัต ิ
- ยํานการจับเวลา 0~999.9 วินาที 
- วัดไดล๎ะเอยีด 10 ไมโครวินาท ี
- ฟังก์ช่ันการท างาน 7 ฟังก์ช่ัน 
- บันทึกข๎อมูลได๎ 24 คํา 
- ใช๎แรงเคลื่อนไฟฟูา 220 V AC+10% 50Hz 
- ขนาดโดยรวม 210x165x75 mm. 

4.  อุปกรณ์ประกอบการทดลอง 
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1. รถที่ใช๎เคลื่อนที่บนราง 
2. แผํนเหล็กสปริง 
3. สปริงส าหรับทดลอง 
4. แทํงมวลส าหรับถํวงน้ าหนัก 
5. ชํองแสงผําน 
6. แถบติดรถ 
7. รอก 
8. แทํนติดแสง 
9. ตัวตํอฐาน 
10. ฐานยึดเลเซอร ์
11. ตะขอผูกด๎าย 
12. ที่คล๎องยางยึดราง 
13. ตัวรองฐาน 

24 ชุดทดลองไฟฟูา
กระแสสลับ  
(RLC Parallel and 
Series in AC Circuit) 
 

1 ชุด 12,600 12,600 คุณลักษณะ 
- ตัวต๎านทาน (Resistors) ปรับเลือก 4 ยําน 56, 100, 

200, 300 Ω 
- ขดลวดตัวน า (Inductors) ปรับเลอืก 4 ยําน 1, 15, 22, 

33 mH. 
- ตัวเก็บประจุ (Capacitors) ปรับเลือก 4 ยําน 6, 8, 10, 

10, 16, 22 µF 
- แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับแรงดันต่ า 1 ชุด 
- แผงสาธิตหลอดวาล์วแสง 1 ชุด 
- สายไฟพร๎อมแจ็คเสียบ 6 คู ํ
- คูํมือการใช๎งาน 1 เลํม 

25 สแกนเนอร ์ 1 เครื่อง 20,000 20,000 คุณลักษณะ 
- Imaging Technology Charge Couple Device(CCD) 
- ความละเอยีดไมํน๎อยกวํา 2400 x 2400 dpi  
- 48-bit colour (Bit Depth) 
- สแกนเอกสารขนาดสูงสุด 21.6 x 27.9 cm 
- ความเร็วสแกนในระบบ ADF 8 ppm (Letter Size) 
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมตัิ (ADF) สูงสดุ 50 แผํน 
- สแกนงาน 2 หน๎า สูงสดุ 4 ipm (Letter Size) 
- สแกนสไลดไ์ด๎ (Feeder) 35mm ชํองสแกนฟิลม์ 3 สไลด ์
- สามารถสแกนและบันทึกเอกสารให๎อยูํในรูปของ 
Microsoft Word, Adobe PDF หรือไฟล์ JPEG ได๎ 
(ส านักงานคณะ) 

26 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มลัติ
ฟังก์ช่ัน 

1 เครื่อง 42,800 42,800 คุณลักษณะ 
- พิมพ์ได๎ทั้งสีและขาวด า 20 แผํนตอํนาที 
- ถํายเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า 20 แผํนตํอนาที 
- ความละเอียด 9,600x9,600 dpi 
- สามารถรับสํงเอกสารผํานคอมพิวเตอรไ์ด ๎
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

- เชื่อมตํอคอมพิวเตอรร์ะบบเน็ตเวริ์คได ๎
- รับสํงแฟ็กสไ์ด ๎
(สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 

27 กล๎องวิดีโอ 1 ตัว 31,500 คุณลักษณะ 

1. ฮารด์ดิสก์ในตัวขนาดใหญํ 120 GB  
2. เซ็นเซอรร์ับภาพแบบ "Exmor R" CMOS Sensor  
3. เลนส์ Carl Zeiss ซูมออฟติคอล 25 เทํา  
4. โหมดปูองกันภาพสั่นไหว (SteadyShot) ในโหมด 

Active  
5. หน๎าจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว ดีไซนก์รอบเฟรมสลมิ

บาง มุมมองกว๎างขึ้น  
6. โหมดการปรับคาํอัตโนมัติ (iAuto) และปรับโฟกัส 

อยํางเร็ว (Quick Auto Focus)                     
(ส านักงานคณบดี) 

รวม 1,269,200  
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1224331011 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: 1. ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรยีนรู๎ตลอดชีวิตที่มมีาตรฐานคุณภาพ  

2. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงํขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: 1. พัฒนาการบริการด๎านสุขภาพและการบริการวิชาการด๎านอ่ืนๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให๎

ครอบคลมุทุกกลุํมประชากรและภาคสํวนตํางๆ  
2. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถํายทอดองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่น าไปสูกํารพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท๎องถิ่นและประเทศ 

ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด๎านวิทย์) 

2. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
3. ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา 
4. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑติ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 12,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :สาขาสาธารณสุขชุมชน ผู๎รับผิดชอบ :รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันโครงสร๎างประชากรวัยสูงอายุในทศวรรษที่ผํานมาพบวํา ทั้งจ านวนและสัดสํวนประชากรอายุมากกวํา 60 ปีของ

ประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น โดยสัดสํวนผู๎สูงอายุจะเพิ่มจาก   ร๎อยละ 7.2 ในปี 2533 เป็นร๎อยละ 15.3 ในปี 2563(
สถาบันเวชศาสตร์ผู๎สูงอายุ กรมการแพทย์ :http//:www.moph.org.th )  ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวํา กลุํม
ประชากรวัยนี้มีมากขึ้นเชํนกันและประสบปัญหาจากความเสื่อมของรํางกายและโรคไร๎เช้ือตํางๆ เชํน โรคเนื้องอกและมะเร็ง 
เป็นโรคที่มีอัตราตายสูงเป็นอันดับที่ 2 และมีแนวโน๎มสูงขึ้น คือในปี พ.ศ. 2545 เทํากับ    ร๎อยละ  47.4 และเพิ่มเป็นร๎อยละ 
87.7 ในปีพ.ศ. 2550   โรคหัวใจขาดเลือดปี พ.ศ. 2545 เทํากับ   ร๎อยละ24 และเพิ่มเป็น ร๎อยละ43.9 ในปีพ.ศ. 2550  
โรคหลอดเลือดสมองปี พ.ศ. 2545 เทํากับร๎อยละ 28.9 และเพิ่มเป็น   ร๎อยละ 31.3 ในปี พ.ศ. 2550 (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2551:http//:www. ayo.moph.go.th ) หนํวยงานด๎านสาธารณสุขและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํางให๎
ความสนใจและจัดบริการสุขภาพหลายหลายรูปแบบเพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รบัการรกัษาพยาบาลและการสํงเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ   

        จากการส ารวจข๎อมูลความรู๎  พฤติกรรมในการปูองกันปัญหาสุขภาพของผู๎ที่มารับบริการใน โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2551 พบวํา ระดับความรู๎และพฤติกรรมในการปูองกันโรคของผู๎สูงอาายุมีระดับต่ า (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551:30)  และในปี 2554-2555  ได๎มีการศึกษาเรื่อง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุที่มีจิตอาสา ในชมรมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวํา มีชมรมผู๎สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบคลุมทุก  16 อ าเภอ และทุก
ชมรมมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพโดยการด าเนินงานของหนํวยงานด๎านสาธารณสุข และเมื่อชมรมผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพและมีจิต
อาสาได๎เข๎ารํวมกระบวนการศึกษาในงานวิจัย ท าให๎ผู๎สูงอายุบางสํวนสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสํงเสริมสุขภาพตนเองและ
ผู๎สูงอายุอื่นในชมรมได๎เป็นอยํางดี นอกจากนั้นผู๎สูงอายุหลายทํานมีความรู๎ความสามารถถํายทอดผู๎อื่นในการสํงเสริมสุขภาพ
(นพวรรณ ธีระพันธ์เจริ,2554:บทคัดยํอ)   และจากการให๎บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2554 สาขาสาธารณสุขชุมชนได๎น า
ความรู๎จากงานวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู๎และท าให๎ผลการประเมินการอบรมอยูํระดับดี(สาขาสาธารณสุขชุมชน
,2554:3)  

  ในการเรียนการสอนวิชาการสํงเสริมสุขภาพเชิงบูรณาการและการพยาบาลเบื้องต๎น ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่ง
จะได๎ด าเนินการในปีการศึกษา 2555/1 เห็นวําหากมีการน าผลการบริการวิชาการ และการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนจะท าให๎นักศึกษาได๎รับการถํายทอดความรู๎ด๎านการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุและจากได๎ความรู๎จากผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพ ซี่ง
จะเป็นการสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาจากข๎อมูลในท๎องถิ่นจริง ทั้งยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดการหลักสูตร ข๎อ  2  คือ
การบูรณาการ ด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด๎านสาธารณสุข  ในประเด็น ใช๎ท๎องถิ่นและ
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ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติและการจัดการหลักสูตรข๎อ 3  คือการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ท๎องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก ในประเด็น สํงเสริมการเรียนรู๎ผํานโครงงานงานวิจัยหรอืกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพ นอกจากน้ัน
ยังสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดที่เน๎นให๎น าการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอีกด๎วย  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะท าให๎ผู๎สูงอายุ
อื่นๆ ได๎รับความรู๎และมีทักษะในการสํงเสริมสุขภาพยังสํงผลให๎นักศึกษาในสาขาสาธารณสุขชุมชนจะได๎รับประสบการณ์ตรง
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพซึ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนดอีกด๎วย  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยด๎านสาธารณสุขเพื่อสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น 
2. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎และทักษะในการสํงเสริมสุขภาพ 
3. เพื่อให๎นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนมีความรู๎ มีทัศนคติและมีทักษะที่ดีตํอการสํงเสริมสุขภาพผูส๎ูงอายุ 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดอบรมผู๎สูงอายดุ๎านการสํงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

วิชาการสํงเสริมสุขภาพเชิงบูรณาการ และวิชาการพยาบาลเบื้องตน๎ 
50  คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู๎สูงอายุมีความรู๎และความพึงพอใจไมํต่ ากวําร๎อยละ 80    
2.2  นักศึกษามีความรู๎ในการสํงเสริมสขุภาพผู๎สูงอายไุมตํ่ ากวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน เริ่มต๎น: 1 เมษายน 55   สิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 55   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ต๎องการในการสํงเสรมิสุขภาพ โดยให๎นักศึกษา
ด าเนินการ  จดัท าเอกสาร เชิญกลุํมเปูาหมาย 

            

2 จัดแบํงหน๎าที่ให๎นักศึกษาในการจดัอบรม             
3 จัดอบรม  ท า Pre-post test และแบบวัดตํางๆ              
4 สรุป จัดท าเอกสาร             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ด๎านสาธารณสุขเพื่อสํงเสรมิสุขภาพ
ผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น 

 
50/1 

 
คน/
ครั้ง 

  1 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

หมาย
เหต ุ
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ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท) 
 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมผู้สูงอายุด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ 
        

 คําตอบแทน         
1 วิทยากร   6 600 600 บาท 3,600  
 คําใช๎สอย         
2 อาหารวําง 2 มื้อ   50 25 25 มื้อ 2,500  
 คําวัสด ุ         
3 คําจัดท าเอกสาร/คูํมือการสํงเสริม

สุขภาพ 
  50 100 100 เลํม 5,000  

4 ถํายเอกสารแบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน 

  1000 0.40 0.40 บาท 400  

5 ปูายการอบรม   1 500 500 บาท 500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       12,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

บูรณาการการเรียนการ
สอนและงานวิจัยด๎าน
สาธารณสุขเพื่อสํงเสริม
สุขภาพผูส๎ูงอายุในท๎องถิ่น 

    
3,600 

 
8,400 

      
12,000 

รวม    3,600 8,400      12,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  3,600   
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  8,400   
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  12,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู๎ ทัศนคติและทักษะที่ดีในการสํงเสรมิสุขภาพผูส๎ูงอายุ 
2. บัณฑิตมีงานท าไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.2. ร๎อยละของระดับความรู๎ ความพึงพอใจและทักษะของผู๎สูงอายุในการสํงเสริมสุขภาพ 
1.3. ร๎อยละของระดับความรู๎ ทัศนคติและทักษะนักศึกษาดา๎นการสํงเสรมิสุขภาพผู๎สูงอาย ุ

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. ระดับความรู๎ ทัศนคติและทักษะนกัศึกษาด๎านการสํงเสริมสุขภาพผูส๎งูอายุไมํน๎อย กวําร๎อยละ 80  
2.2. ระดับความรู๎ ความพึงพอใจและทักษะของผู๎สูงอายุในการสํงเสรมิสขุภาพไมํน๎อย กวําร๎อยละ 80 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบบวัดความรู๎และแบบประเมินทัศนคติ ทักษะ ของนักศึกษา 
3.2. แบบวัดความรู๎ แบบประเมินทักษะและความพึงพอใจของผู๎สูงอายุ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

     2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโยบาย สํงเสรมิ สนับสนนุ และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับ
สูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ ผลิตบณัฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบํงช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง๎านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบณัฑิต 

4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.4.2  มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมลูขําวสาร 
2.5.2 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกํสังคม 
2.5.3 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224331012 โครงการจ้างเขียนแบบเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงอาคาร 12(สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการแขํงขัน

ของประเทศ  
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยูํ (ด๎านวิทย์) 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ (ด๎านวทิย์) 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา (ด๎านวิทย์) 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด๎านวิทย์) 
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ด๎านวิทย์) 
6. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
7. ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา 
8. ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
9. ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
11. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑติ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 99,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.ดร.บุญล้ า  สุนทร 
  

หลักการและเหตุผล 
จากอุทกภัยปี 2554 สํงผลกระทบกับอาคารเรียน 12 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเป็นอยํางมากไมํสามารถที่จะใช๎อาคารได๎ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังจ าเป็นต๎องใช๎อาคารในการ
จัดการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการตําง ๆ ให๎กับนักศึกษา จ าเป็นต๎องซํอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนให๎พร๎อมใช๎งานและเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเรื่องน้ าทํวมอีก และเพื่อให๎มีห๎องที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนใช๎ในการเรียนการสอนทั้ง วิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติของนักศึกษาที่มีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต๎องจัดจ๎างให๎เขียนแบบเพื่อใช๎ประกอบการเสนอโครงการจัดจ๎างเพื่อ
ซํอมแซม ตํอเติมอาคารใหมํให๎ดีและมีความพร๎อมใช๎งานมากขึ้น 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให๎มีความพร๎อมของแบบใช๎ในการปรับปรุงอาคาร 12 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 
 

แบบปรับปรุงอาคาร 12 1 
 

งาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
มีห๎องเรียนที่มมีาตรฐานและมีความพร๎อมในการจดัการเรียนการสอน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ได๎แบบอาคาร 12 ภายใน 11 เดือน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ต.ค. 54 วันสิ้นสุด: 31 ส.ค. 55 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผนโครงการ             
2. เสนอโครงการ             
3. ตรวจรับงาน             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ก.ย. 

1. วางแผนโครงการ 1  ครั้ง 1    
2. เสนอโครงการ 1  ครั้ง 1    
3. ตรวจรับงาน 1 ครั้ง  1   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จ๎างเขียนแบบอาคาร 12  99,500 99,500    
       
 รวม  99,500    

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมที่ 1  จ้างเหมาเขียน

ปรับปรุงแบบอาคาร 12 
   

   
99,500 

 

 คําใช๎สอย         
. คําจ๎างเหมาเขียนแบบปรับปรุง

อาคาร 12 
1 งาน  

 
 

99500 บาท 
99,500 

 

          
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       99,500  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จ้างเหมาเขียนปรับปรุง
แบบอาคาร 12 

    99,500      99,500 

            
รวม     99,500      99,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน      
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 99,500    
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 99,500    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได๎แบบส าหรับใช๎ในการแนบสัญญาการจ๎างปรับปรุงซํอมแซมอาคาร 12 
 2.ได๎แบบที่ปูองกันอุทกภัยได๎ 
 3.ได๎แบบที่มีการจัดห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
      แบบอาคาร 12 ใหม ํ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

      แบบประเมินผลของโครงการ 

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคมความสอดคล๎องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
2. .ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555-2558 
      2.1.1 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
       ด าเนินการได๎ทันที 
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1224331013 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2555 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 
งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู๎รับผิดชอบ:รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 

เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที ที่ต าบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได๎อยําง
แมํนย าโดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษา ค๎นคว๎าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญํและครั้งแรกของ
ชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งเป็นประวัติที่นําภูมิใจอยํางยิ่งของประเทศชาติ วันที่ 14 เมษายน พ .ศ.
2525 คณะรัฐมนตรีได๎มมีตอินุมัติให๎เทิดพระเกียรตแิดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว “พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อ
น๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับกิจการด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได๎จัดงานวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติขึ้น ตั้งแ ตํปี พ.ศ. 
2527 เป็นต๎นมา และรัฐบาลได๎ก าหนดให๎ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ เพื่อเป็นการขยายกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ให๎เป็นท่ีแพรํหลายและสํงผลให๎เยาวชนที่อยูํในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได๎ประสานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและจังหวัด
ใกล๎เคียง ก าหนดให๎มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์หํงชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2530 เป็นต๎นมาและในปี พ.ศ. 2555 
ได๎ก าหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ในระหวํางวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยใช๎ช่ืองาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด๎วยวิทยาศาสตร์” 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว “พระบิดาแหํง

วิทยาศาสตร์ไทย” 
2. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎เยาวชนสนใจศึกษา ค๎นคว๎าด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎เยาวชน 

ได๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

พัฒนาประเทศ 
5. เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 พิธีถวายพานพํุม 1 กิจกรรม 
1.2 การประกวด แขํงขัน การบรรยายพิเศษ 4 กิจกรรม 
1.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 300 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ความพึงพอใจในการได๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
2.2. ผู๎รํวมงานได๎รับความรูเ๎พิ่มมากข้ึนจากการชมนิทรรศการและเข๎ากิจกรรมในงาน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 มีการจัดกจิกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
3.2 กิจกรรมที่จดัมีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดไดต๎รงกับเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  ขออนุมัติด าเนินงาน             
2  แตํงตั้งคณะกรรมการ             
3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ             
4 ด าเนินการจัดกิจกรรม             
5 ประเมินผลและสรุปผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ 1 กิจกรรม    1 
2 การประกวด แขํงขัน  3 กิจกรรม    3 
3 การบรรยายทางวิชาการ 1 กิจกรรม    1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่  1  จัดพิธีถวาย

พานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ 
รัชกาลที่ 4  และพิธีมอบรางวัล 

      36,000  

 คําใช๎สอย       36,000  
 - คําจ๎างเหมาจดัดอกไม๎ บายศรี 

พานพุํม และจัดตกแตํงสถานท่ี 
      30,000  

 - คําจ๎างดนตรไีทย       2,000  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

ส าหรับผู๎รํวมงาน  
200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 20 บาท 4,000  

          
2 กิจกรรมหลกัที่  2  กิจกรรมการ

ประกวด แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์ 
      61,600  

 คําใช๎สอย       25,600   
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - เงินรางวัลการประกวด แขํงขัน       23,600  
 - คําจ๎างเดินสายสญัญาณการ

แขํงขันตอบปัญหา 
1 ครั้ง ๆละ 1 รายการ   2,000  

 คําวัสดุ        36,000   
 - คําวัสด ุ       14,000  
 - ปูายประชาสมัพันธ์       22,000  
          
3 กิจกรรมหลกัที่  3 การบรรยายทาง

วิชาการ 
      2,400  

 คําตอบแทน        2,400  
 - วิทยากรบรรยาย  1 คน ๆละ 4 ชมๆละ 600 บาท 2,400  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      



84 
  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

พิธีถวายพานพํุมสักการะฯ     36,000      36,000 
การประกวด แขํงขัน      61,600      61,600 
การบรรยายทางวิชาการ    2,400       2,400 

รวม    2,400 97,600      100,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน    2,400 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ    97,600 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอืน่(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
 รวม    100,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขํงขัน ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผู๎เข๎ารํวมงานไดร๎ับประโยชน์และความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคมตามเปูาหมาย 
1.2. จ านวนผู๎รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
1.3. ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ ากวํา 80 
1.4. การจัดงานเสร็จภายในก าหนดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎รํวมงาน 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ราํง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 3  : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยที่ 3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 3  :  สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ท๎องถิ่นและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3 :  ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 1: ร๎อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   ตัวบํงช้ีที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด๎านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 ข๎อ 4.1  : มาตรฐานดา๎นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑติ 
       ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา  
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2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 ความสอดคล๎องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 3 : ตัวบํงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหค๎ าปรึกษาแลฃะบริการด๎านข๎อมลูขําวสาร 
  ตัวบํงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
       2.5.2 องค์ประกอบท่ี 5: ตัวบํงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
       2.5.3 องค์ประกอบท่ี 2: ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
                  ตัวบํงช้ีที ่2.7 ระบบและกลกไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์ 
1224341014 งานบริหารคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพือ่ผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 540,340 บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์ สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได๎ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ใน
ก า รสํ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น สถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษา ที่ มุํ ง สูํ ค ว าม เ ป็ น เ ลิ ศ ทา ง วิ ช า ก า รบ นพื้ น ฐ า น ขอ งภู มิ ปั ญ ญา ท๎ อ ง ถิ่ น  
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างส านึกในคุณคําของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
องค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รํวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดย
ค านงึถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคมสอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

คณะครุศาสตร์มีภารกิจในการผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให๎การศึกษาและท าการ
สอนวิชาชีพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา ให๎บริการทาง
วิชาการด๎านการศึกษาแกํสังคม ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎อง จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตําง ท าการซํอมแซมอุปกรณ์ จํายคําสาธารณูปโภค คําใช๎สอย รวมทั้งคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารจัดการตาํงๆ และจ๎างอาจารย์พิเศษ เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุผลตามภารกิจของคณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎
ส านักงานคณบดีมีศักยภาพในการให๎บริการได๎อยํางเต็มที่และตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎มีการบริการจัดการและการด าเนินงานของคณะครุศาสตรอ์ยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่จะน าความรูค๎วามสามารถมาใช๎ในการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี 
3. เพื่อให๎การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครศุาสตร์เป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อได๎มีอาจารย์พิเศษ ในการจดัการเรียนการสอนของคณะอยาํงมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถส าหรับพัฒนางานด๎านการศึกษาพิเศษ 
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เปูาหมาย 
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมา

ณ 
หน่วยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 20 รายการ 
1.2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์ 5 ครั้ง 
1.3 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 ครั้ง 
1.4 บ ารุงสภาคณบด ี 1 ครั้ง 
1.5 จํายคําสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 
1.6 บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร ์ 4 ครั้ง 
1.7 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10 ครั้ง 
1.8 จ๎างอาจารย์พิเศษ 2 คน 
1.9 จ๎างบุคลากรประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 คน 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการคณะครศุาสตร์ 
2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามภาระหน๎าที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การ

ประเมินตํางๆ 

3.เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก             
 -จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุัณฑ ์             
 -ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             
 -คําบ ารุงสภาคณบด ี             
 -จํายคําสาธารณปูโภค             
 -บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร ์             
 -มีการสํงเสรมิบุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ             
 -จ๎างอาจารย์พิเศษ             
 -จ๎างบุคลากรประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -มีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 20 รายการ 5 5 5 5 
 -จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุัณฑ ์ 5 ครั้ง  2 2 1 
 -ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 ครั้ง 1 2 2 1 
 -คําบ ารุงสภาคณบด ี 1 ครั้ง 1    
 -จํายคําสาธารณปูโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3 
 -บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร ์ 4 ครั้ง 1 1 1 1 
 -บุคลากรเขา๎รบัการพัฒนาศักยภาพและ

ปฏิบัตริาชการตามหนา๎ที ่
10 ครั้ง 1 3 3 3 

 -จ๎างอาจารย์พิเศษ 2 คน   2  
 -จ๎างบุคลากรประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ 9 เดือน  3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -จัดซื้อวัสด ุ 147,527  70,000 50,000 27,527 
 -จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุัณฑ ์ 70,000  50,000 10,000 10,000 
 -ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 36,000 6,000 12,000 12,000 6,000 
 -คําบ ารุงสภาคณบด ี 10,000 10,000    
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 20,000 1,000 8,000 8,000 3,000 
 -จํายคําสาธารณปูโภค 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
 -บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร ์ 20,000 7,500 5,000 5,000 2,500 
 -มีการสํงเสรมิบุคลากรเข๎ารับการพฒันาศักยภาพ 75,000 30,000 20,000 15,000 10,000 
 -จ๎างอาจารย์พิเศษ 63,000  35,000  28,000 
 -จ๎างบุคลากรประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ 78,813  27,000 27,000 24,813 
 รวมทั้งสิ้น 540,340 58,500 244,000 124,000 113,840 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์         

1.1 ค่าตอบแทน           
 -คําตอบแทนกรรมการประจ าคณะ 3 คนๆละ 6 ครั้งๆละ 1,000 บาท 18,000  
 -คําตอบแทนยานพาหนะ 3 คนๆละ 6 ครั้งๆละ 1,000 บาท 18,000  
 -คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ 2 คน     63,000  
1.2 ค่าใช้สอย         
 -บ ารุงสภาคณบดี   1 ครั้งๆละ 10,000 บาท 10,000  
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม    มื้อๆละ 25 บาท 20,000  
 -เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/ลงทะเบียน 

คําสึกหรอรถยนต์/ฯลฯ (ในประเทศ) 
      49,000  

 -เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/ลงทะเบียน 
(ตํางประเทศ) 

      26,000  

 -ซํอมแซมครภุัณฑ์และจ๎างเหมา
บริการ 

      70,000  

 -คําประกันสังคม 9 เดือนๆละ  417 บาท  3,753  
1.3 ค่าวัสดุ         
 วัสดุส านักงาน         
 -ผงหมึก กาวแทํง คลิปด า กระดาษ/ 

คําถํายเอกสาร/หนังสือพิมพ์/
น้ ามัน/ ฯลฯ 

      147,527  

 วัสดุการเกษตร         
 -ต๎นไม๎ ปุ๋ย ดิน ดอกไม๎ ฯลฯ       20,000  
1.4 ค่าสาธารณูปโภค         
 -คําโทรศัพท์/แสตมป ์       20,000  
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว         
 -คําจ๎างช่ัวคราวเจ๎าหน๎าท่ีประจ า

ตามสญัญา 
        

 -นักวิชาการศึกษา 1 คน 9 เดือนๆละ 8,340 บาท 75,060  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       540,340  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.งานบริหารจัดการคณะ 
ครุศาสตร ์

 75,060  99,000 346,280 20,000     540,340 

รวม  75,060  99,000 346,280 20,000     540,340 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล า  
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว  25,020 25,020 25,020 
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน 6,000 47,000 12,000 34,000 
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ 48,500 154,251 89,251 54,278 
 -คําสาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000 5,000 
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์     
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม 59,500 231,271 131,271 118,298 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.การบริหารจัดการคณะครศุาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
2.บุคลากรได๎พัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู๎มาใช๎ในการปฏบิัติงานเพ่ือกํอให๎เกิดประสิทธิภพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอยาํงน๎อย 20 รายการ 
1.2 บุคลากรได๎เข๎ารับการพัฒนาศกัยภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
1.3 ผลการบริหารงานของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทกุรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการของคณะครุศาสตร ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็น
เลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบํงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมลูขําวสาร 
ตัวบํงช้ีที่ 7.1 ภาวะผู๎น าของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบํงช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
ตัวบํงช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน 
ตัวบํงช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบํงช้ีที่ 15 จ านวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

2.6 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3.ความพร๎อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที
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1224341015 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 899,680 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์ สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการ

จัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องควรเน๎นผู๎เรยีนเปน็ส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายและสอดคล๎องกับธรรมชาติ
ของผู๎เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู๎นั้นผู๎สอนควรมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกและเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ดังกลําว 

ในปีการศึกษา 2554-2555 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 7 สาขาวิชา  
มีนักศึกษาจ านวน 1,576  คน ซึ่งจะต๎องเรียนรายวิชาตํางๆ ตามแผนการเรียนของแตํละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
แตํละสาขาวิชามีรายวิชาที่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ  

ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงจ าเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในรายวิชาตํางๆ ตาม
หลักสูตรอยํางครบถ๎วนและเพียงพอ เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติและเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไปเพื่อให๎การเรียน
สัมฤทธ์ิผลอยํางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให๎คณะครุศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินงานการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.เพื่อให๎คณะครุศาสตรม์ีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในเรยีนการสอนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติในรายวิชาตํางๆ 
3.เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรตํางๆ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯให๎มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

 

 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร๎ับการฝึกปฏิบตัิตามหลักสูตรทุกรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
2.นักศึกษาได๎รับการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะบัณฑิต 
3.นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ การเรียนรู๎และมีความพึงพอใจในการศึกษาเรยีนรู๎ตามหลักสตูร 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกวิชาภาคปฏิบัต ิ 7 สาขาวิชา 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกวิชาภาคปฏิบตัิ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกวิชา

ภาคปฏิบตั ิ
7 สาขาวิช

า 
  7  

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกวิชาภาคปฏิบตัิ 899,680 50,000 350,000 250,000 249,680 
 รวมทั้งสิ้น 899,680 50,000 350,000 250,000 249,680 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกวิชา

ภาคปฏิบตั ิ
      899,680  

1.1 คําวัสด ุ         
 -คําวัสดุ เชํน กระดาษA4, ปากกา 

ไวบอร์ด,CD-R/หมึกเครื่องพริ้นเตอร์/
คําถํายเอกสาร/ 

      899,680  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       899,680  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ าหรบั
ฝึกวิชาภาคปฏิบตั ิ

    899,680      899,680 

            
รวม     899,680      899,680 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจาํย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบคุลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว     
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน     
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ 50,000 350,000 250,000 249,680 
 -คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์     
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม 50,000 350,000 250,000 249,680 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.คณะครุศาสตรม์ีวัสดุอุปกรณเ์พยีงพอส าหรับการจัดการเรยีนการสอนฝึกปฏิบตัิ 
2.คณะครศุาสตร์สามารถจดัการศึกษาในหลักสตูรตาํงๆ อยาํงมีคณุภาพและมีประสิทธภิาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.มีวัสดสุ าหรับฝึกปฏิบตัิได๎อยํางตอํเนื่องตลอดปีการศึกษา 
2.นักศึกษา คณาจารย์และผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องมีความพึอพอใจมากขึ้น 
3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย ์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
3.2 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบํงช้ีที ่2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5.2 ร๎อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3.ความพร๎อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที
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1224341016 งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 151,280 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.ชมพูนุท   สุขหวาน 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนาผู๎ที่จะเป็นครูซึ่งจะน าไปสูํคุณภาพของนักศึกษา

ครูและคุณภาพของครูวิชาชีพในอนาคต ดังน้ัน กระบวนการพัฒนาท่ีดีควรเป็นกระบวนการด าเนินการอยํางตํอเนื่องและหลากหลาย
วิธีการ อันจะหลํอหลอมผู๎ที่จะจบออกไปเป็นครูนั้นได๎เกิดทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพครู รักความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน ทั้งในระดับท๎องถิ่นและสากล ซึ่งเป็น
ความจ าเป็นท่ีครูจะต๎องพัฒนาความรู๎และเทคนิคการสอนแบบตํางๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

การที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ าเป็นต๎องด าเนินการปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีการ
สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ ได๎มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดและเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไป 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับประสบการณ์ตรงจากโรงเรียนในเครือขําย 
3.เพื่อให๎นักศึกษาได๎แลกเปลีย่นเรยีนรู๎เกี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
4.เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4,5 สามารถน าความรู๎ ทักษะ ไปใช๎ในการฝึกปฏิบตัิปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคณุภาพตามศักยภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 2 ครั้ง 
1.2 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9/200 ครั้ง/คน 
1.3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 200 คน 
1.4 จ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ ์ 400 เลํม 
1.5 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 10 รายการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู             
2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู             
3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             
4 จ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ ์             
5 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิชาชีพคร ู
3 ครั้ง 1  2  

2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

8 ครั้ง 1 3 1 3 

3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 205 คน  78  127 
4 จ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ ์ 400 เลํม 200  200  
5 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 10 รายการ 5  5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิชาชีพครู 
10,800 3,600  7,200  

2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

14,400 1,800 5,400 1,800 5,400 

3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 51,250  19,500  31,750 
4 จ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ ์ 40,000 20,000  20,000  
5 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 34,830  10,750 24,080  
 รวมทั้งสิ้น 151,280 25,400 35,650 53,080 37,150 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพคร ู
        

1.1 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร   18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพคร ู
        

2.1 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทน 8 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
3 นิเทศนักศึกษาที่อยูํระหวํางฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
        

3.1 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนอาจารย์นิเทศ     250 บาท 51,250  
4 จ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ ์         

4.1 คําใช๎สอย         
 - คําจ๎างท าเอกสารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ        
2 ครั้งๆละ   20,000 บาท 40,000  

5 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ         
5.1 คําวัสด ุ         
 - คําวัสดุ ได๎แก ํคําแฟูมใสํเอกสาร/

คําถํายเอกสาร  ฯลฯ        
      34,830  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       151,280  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
กํอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

   10,800       10,800 

2.สัมมนานักศึกษา
ระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

   14,400       14,400 

3.นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

   51,250       51,250 

4.จ๎างท าเอกสารฝึก
ประสบการณ ์

    34,830      34,830 

5.จัดซื้อวัสดฝุึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

    40,000      40,000 

รวม    76,450 74,830      151,280 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจ่าย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว     
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน 5,400 24,900 9,000 37,150 
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ 20,000 10,750 44,080  
 -คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์     
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวจิัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม 25,400 35,650 53,080 37,150 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักศึกษามีเตรยีมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไดร๎ับประสบการณต์รงจากโรงเรยีนในเครือขํายตํางๆ 
3.นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. โรงเรียนเครือขํายได๎นักศึกษาทีอ่อกฝึกประสบการณ์ที่มีความพรอ๎มในการจัดการเรยีนการสอน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.นักศึกษาเข๎ารับปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูจ านวน 200 คน 
2.จัดการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 9 ครั้ง 
3.นิเทศนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 200 คน 
4.มีเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 400 ฉบับ 
5.นักศึกษามีวัสดฝุึกประสบการณว์ิชาชีพครู จ านวน 10 รายการ 
6.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบนัทึกข๎อมูลจ านวนนักศกึษาทีร่ับการปฐมนเิทศกํอนฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู
3.2 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

นโยบายที่ 3 สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นทีพ่ึ่งของท๎องถิ่น
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
ตัวบํงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบํงช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู๎และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

3.ความพร๎อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที
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1224341017 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสรมิประสบการณ์วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครูให๎ความรอบรู๎ในวิชาการและวิชาชีพครูมีความสามารถในการ

จัดการความรู๎ รวมทั้งสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช๎ไดอ๎ยํางเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 
2555 คณะครุศาสตร์ท าการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษา จ านวน 1,576  คน ใน 7 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา และการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ และยุทธศาสตร์ ข๎อ 4 ผลิตพัฒนา และสํงเสริมวิทยฐานะครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 ได๎
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยมุํงพัฒนาคนและสังคมไทย
ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก โดยเรื่องหนึ่ง คือ การพัฒนาคนไทยให๎มีคุณธรรมน าความรู๎ โดยพัฒนาการเรียนรู๎ของคนทุกกลุํมทุกวัยตลอด
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการพร๎อมก๎าวสูํโลกของการท างาน และการแขํงขันอยํางมี
คุณภาพ 

เพื่อให๎การผลิต และสํงเสริมวิทยฐานะครูบรรลุตามภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทย าลัยคณะ 
ครุศาสตร์ จึงจัดการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหํงชาต ิได๎แกํ ด๎านคณุธรรม จรยิธรรม ดา๎นความรู๎ ด๎าน

ทักษะทางปัญญา ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพื่อให๎คณะครุศาสตร์มีวสัดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพตลอด

ปีงบประมาณ 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 อบรมอยุธยามรดกโลก 1 ครั้ง 
1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 ครั้ง 
1.3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ครั้ง 
1.4 พัฒนาการเขียนกระดานด า 1 ครั้ง 
1.5 ซื้อวัสด ุ 2 ภาคเรยีน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาคณะครศุาสตร์มคีุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ ได๎แกํ ด๎านคณุธรรม จรยิธรรม ด๎านความรู๎ 

ด๎านทักษะทางปัญญา ดา๎นการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2. คณะครศุาสตร์มีบคุลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

3.เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมอยุธยามรดกโลก             
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน              
3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา             
4 พัฒนาการเขียนกระดานด า             
5 ซื้อวัสด ุ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมอยุธยามรดกโลก 1 ครั้ง    1 
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  1 ครั้ง    1 
3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
1 ครั้ง    1 

4 พัฒนาการเขียนกระดานด า 1 ครั้ง    1 
5 ซื้อวัสด ุ 2 ภาค

เรียน 
 2   

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมอยุธยามรดกโลก 25,000    25,000 
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปลาตะเพียน 10,000    10,000 
3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยทีางการศึกษา 38,800    38,800 
4 พัฒนาการเขียนกระดานด า 10,000    10,000 
5 ซื้อวัสด ุ 116,200  40,000 50,000 26,200 
 รวมท้ังสิ้น 200,000  40,000 50,000 110,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมอยธุยามรดกโลก       25,000  
1.1 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
1.2 คําใช๎สอย         
 -คําเชํารถราง 2 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 1,500 บาท 6,000  
1.3 คําวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 

 คําถํายเอกสาร /วัสดุน้ ามัน ฯลฯ 
      4,600  

2 พัฒนาสือ่การเรียนการสอน        10,000  
2.1 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
2.2 คําวัสด ุ         
 -กาว ใบลาน กระดุม/คําถํายเอกสาร/ฯลฯ       2,800  
3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
      38,800  

3.1 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   60 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  
3.2 คําวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 

 คําถํายเอกสาร/ฯลฯ 
      2,800  

4 พัฒนาการเขียนกระดานด า       10,000  
4.1 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
4.2 คําวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 

 คําถํายเอกสาร/ฯลฯ 
      2,800  

5 จัดซ้ือวัสดุพัฒนานักศึกษา       116,200  
5.1 คําวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา 

แฟูม / คําถํายเอกสาร ฯลฯ 
        

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กจิกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมอยุธยามรดกโลก    14,400 10,600      25,000 
2.พัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอน ปลาตะเพียน 

   7,200 2,800      10,000 

3.พัฒนา
ภาษาตํางประเทศ/
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

   36,000 2,800      38,800 

4.พัฒนาการเขียน
กระดานด า 

   7,200 2,800      10,000 

5.ซื้อวัสด ุ     116,200      116,200 
รวม    64,800 135,200      200,000 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจ่าย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว     
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน    64,800 
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  40,000 50,000 45,200 
 -คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์     
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม  40,000 50,000 110,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎าน

ทักษะทางปัญญา ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2. คณะครศุาสตร์มีบคุลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษตลอดปีงบประมาณ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 จ านวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 8 กิจกรรม 
1.2 ร๎อยละของกิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะของบัณฑิต 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบํงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบํงช้ีที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5.2 ร๎อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3.ความพร๎อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที
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1224341018 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 260,000 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์เป็นหนํวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส าคัญมาตรา 7 แหํง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือ ท าการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม ปรับปรุงถํายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต๎องมีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ทั้งในหน๎าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต๎องสนับสนุนในหน๎าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกัน เพื่อให๎หนํวยงานสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได๎อยํางลุลํวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได๎มีความรู๎อยํางเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแตํละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให๎มีความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านสนับสนุนได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให๎รองรับการพัฒนาภารกิจทุกด๎านของคณะครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1.พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2.บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู๎ ความเช่ียวชาญ และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   2.1 บคุลากรคณะครุศาสตรไ์ดไ๎ด๎รับการพัฒนาเพื่อปฏิบัติหนา๎ที่ตามภารกจิของคณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
                  3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ ไดเ๎ดินทางเข๎ารํวมประชุม อบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ

พัฒนาความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ตามศาสตร์ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติหนา๎ที่อยํางตํอเนื่อง 
92 คน 

1.2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์ให๎กับบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการเดินทางไปประชุม/

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ 
            

2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์บุคลากรสายสนับสนุน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/ฯลฯ 

92 คน 2 35 38 17 

2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์
บุคลากรสายสนับสนุน 

1 ครั้ง   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน/ฯลฯ 
245,000 10,000 100,000 100,000 35,000 

2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์บุคลากร
สายสนบัสนุน 

15,000   15,000  

 รวมทั้งสิ้น 260,000 10,000 100,000 115,000 35,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ใน

การเดินทางไปประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ 

        

1.1 คําใช๎สอย         
 -คําเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ 

ลงทะเบียน ฯลฯ/เชําพาหนะ/ฯลฯ 
      230,000  

2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์         
2.1 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
2.2 คําใช๎สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่       600  
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาบุคลากร         
3.1 คําวัสด ุ         
 -วัสดุน้ ามัน/คําของที่ระลึก/วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบการพัฒนา เชํน 
      22,200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
กระดาษเอสี่ ปากกา แฟูม/คําถําย
เอกสาร 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       260,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาบุคลากรคณะ 
ครุศาสตร์ ในการเดินทาง
ไปประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ 

    230,000      230,000 

2.อบรมเสริมความรู๎และ
ประสบการณ์บุคลากร
สายสนบัสนุน 

   7,200 22,800      30,000 

รวม    7,200 252,800      260,000 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจ่าย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว     
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน     
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ 10,000 100,000 115,000 35,000 
 -คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์     
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม 10,000 100,000 115,000 35,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.บุคลากรคณะครุศาสตร์ไดร๎ับการพัฒนาคุณภาพให๎มีความรู๎ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีรับผิดชอบเพิ่ม

มากขึ้น สามารถบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติหนา๎ที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกดิผลดีตํอหนวํยงาน 
2. คณะครศุาสตร์มีการด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

2.1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎รับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

2.2 บุคลากรคณะครศุาสตร์มคีวามเช่ียวชาญในสายงานท่ีรบัผิดชอบ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1 บุคลากรที่เข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
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2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจตํอความพร๎อมและความสะดวกในการไปประชุม อบรม สมัมนาและศึกษาดูงาน   โดยมีคํา
เบี้ยเลีย้ง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในไปประชุม อบรม สมัมนาและ

ศึกษาดูงาน โดยมคีําเบี้ยเลียง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที ่4 รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม 

กลยุทธ์ 1 สํงเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบํงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
2.4 ความสอดคล๎องกับกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 

ตัวบํงช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 

ตัวบํงช้ีที่ 15 จ านวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 
2.6 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
3.ความพร๎อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที
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1224341019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บ.กศ./งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 555,100 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์มีภารกิจในด๎านการให๎การศึกษา หรือการสอน การ

วิจัย การให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา ซึ่งการด าเนินงาน
ตามภารกิจดังกลําวนั้น คณะครุศาสตรต์๎องมีการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต๎องสนับสนุนให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดสิ่งแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยี  รวมทั้งสนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากการส ารวจข๎อมูลครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ พบวําห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 622 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎บริการ
นักศึกษา จ านวน 40 เครื่อง/นักศึกษา 1,576 คน ซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึกษา ส าหรับเครื่องปรับอากาศ
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎อง 622 เป็นครุภัณฑ์ที่ซื้อมาตั้งแตํปี 2542 ซึ่งคณะได๎ท าการซํอมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลคําของ
เครื่องปรับอากาศแล๎ว จึงจ าเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สํวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติมได๎แกํ ตู๎ล๏อกเกอร์ส าหรับเก็บของเพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาที่เรียนวิชาการปฏิบัติทางพลศึกษา เครื่องพิมพ์สี ช้ันห๎องสมุด และเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพื่อใช๎ในการ
ด าเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีตํอไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ์เพื่อใช๎ส าหรับห๎องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  

เปูาหมาย 
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เครื่องปรับอากาศ  4 เครื่อง 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (ติดตั้งที่ห๎องปฏิบัติการคอมฯ 622) 10  เครื่อง 
1.3 ตู๎ล๏อกเกอร์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา) 10 หลัง 
1.4 เครื่องพิมพ์สี (ส านักงานคณบดี) 1 เครื่อง 
1.5 ช้ันห๎องสมุด   4 ช้ัน 
1.6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอนมีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการเพื่อใช๎ในการจัดการศึกษา 
2.2 กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาฯมคีวามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
2.3 ผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการด าเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะมากขึ้น 
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3.เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องปรับอากาศ              
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (ติดตั้งที่ห๎องปฏิบัติการคอมฯ 622)             
3 ตู๎ล๏อกเกอร์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)             
4 เครื่องพิมพ์สี (ส านักงานคณบดี)             
5 ช้ันห๎องสมุด               
6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์       
1.1 คําครุภณัฑ ์       
 -เครื่องปรับอากาศ  4 เครื่อง  4   
 -เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๏ะ  10 เครื่อง  10   
 -ตู๎ล๏อกเกอร์  10 หลัง  10   
 -เครื่องพิมพ์สี  1 เครื่อง  1   
 -ช้ันห๎องสมุด   4 ช้ัน  4   
 -เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด  1   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์      
1.1 ค่าครุภัณฑ์      
 -เครื่องปรับอากาศ  180,000  180,000   
 -เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๏ะ  200,000  200,000   
 -ตู๎ล๏อกเกอร์  59,500  59,500   
 -เครื่องพิมพ์ส ี 15,000  15,000   
 -ช้ันห๎องสมุด   70,800  70,800   
 -เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 29,800  29,800   
 รวมทั้งสิ้น 555,100  555,100   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อการศึกษา         
1.1 คําครุภณัฑ ์         
 -เครื่องปรับอากาศ   4 เครื่อง 45,000 บาท 180,000  
 -เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ   10 เครื่อง 20,000 บาท 200,000  
 -ตู๎ล๏อกเกอร์    10 ใบ 5,950 บาท 59,500  
 -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส ี   1 เครื่อง 15,000 บาท 15,000  
 -ช้ันห๎องสมุด     4 ช้ัน 17,700 บาท 70,800  
 -เครื่องเสียงเคลื่อนที่   1 ชุด 29,800 บาท 29,800  

 รวมงบประมาณทัง้สิ้น       555,100  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่า
ยอื่นๆ 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อครุภณัฑ ์       555,100    555,100 
รวม       555,100    555,100 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจ่าย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคาํจ๎างประจ า     
 -คําจ๎างช่ัวคราว     
 -คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -คําตอบแทน     
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 -คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -คําครุภณัฑ ์  555,100   
 -คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสีย

คําใช๎จําย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา๎งองค์ความรู ๎     

 -เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจํายอื่นๆ     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจํายอื่น(คาํใช๎จํายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจํายอื่น(.......................................)     
 รวม  555,100   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เกดิการเรียนรู๎จากการใช๎ทรัพยากรอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
2.นักศึกษาและผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานและจัดการศึกษาของคณะมากข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบํงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3.ความพร๎อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341019 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบ บกศ.  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 544,900 บาท  
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 
รายละเอียดรายการคําครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน/

หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
ของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 45,000 180,000 มาตรฐาน 
แบบแขวนใต๎เพดาน ขนาดไมํต่ ากวํา 34,621 BTU 
รีโมทแบบไรส๎าย ระบบไฟฟูาแรงดัน 380 V. 
สามารถปรับความเร็วพัดลมไมํน๎อยกวํา 3 ระดับ 
มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
รับประกันคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทุกช้ินไมํน๎อยกวํา 1 
ปี   
ค าช้ีแจง 
ใช๎ที่ห๎อง 622 คณะครุศาสตร ์
ห๎อง 613 ห๎อง กศพ.210 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๏ะ 

10 เครื่อง 20,000 200,000 มาตรฐาน 
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ i3 และมีความเร็ว
สัญญณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz 

-มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู (Hard Disk) ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 500 GB 

-มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB  

-มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว 
ค าช้ีแจง 
ใช๎ทีห่๎อง 622 คณะครุศาสตร ์

3 ตู๎ล๏อกเกอร ์ 10 ใบ 5,950 59,500 มาตรฐาน 
ตู๎ล๏อกเกอร์แบบ 9 ประต ู
ขนาด 914X457X1830 
แตํละชํองมีชั้น 1 แผํนพร๎อมกุญแจล๏อคและสายยูคล๎องแมํ
กุญแจ 
ค าช้ีแจง 
ใช๎ที่โปรแกรมพลศึกษา 



125 
 

 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
ของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

4 เครื่องพิมพ์ส ี 1 เครื่อง 15,000 15,000 มาตรฐาน 
-ความละเอียดในการพิมพ์ 4800X1200dpi 
-รองรับกระดาษขนาด A3/A4/A5/B4/B5/ 
Legal/Ledger 
-USB 2.0 Hi-Speed 
Ethernet 100BASE-T/100BASE-TX 
-ความเร็วในการพิมพ์ 8.1 ภาพตอํนาที ipm (สี) 
-ความเร็วในการพิมพ์ 10.2 ภาพตํอนาที ipm (ขาว-ด า) 
-การรับประกัน 1 ป ี
ค าช้ีแจง 
ใช๎ที่ส านักงานคณบดี คณะครศุาสตร ์

5 ช้ันห๎องสมุด  4 ช้ัน 
 

17,700 70,800 มาตรฐาน 
-ขนาด 280(W) * 49.3 (D) * 196.5 (H) cm/  
ค าช้ีแจง  
-ใช๎ที่ห๎องสมดุคณะครุศาสตร ์

6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด 29,800 29,800  
ค าช้ีแจง  
-ใช๎ที่งานกิจการนกัศึกษาคณะครุศาสตร ์

 รวม   555,100  
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1224341020 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนกัศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล  
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน,งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 445,530 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู๎รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
การเสริมสร๎างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เปูาหมายของการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติดังกลําว เพื่อให๎บัณฑิต

เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง การพัฒนาบัณฑิตไปสูํเปูาหมายดังกลําวจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของหนํวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน๎าท่ีโดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเอง
ให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ จึงเป็นเรื่องใหญํมาก และจ าเป็นที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให๎มี
คุณลักษณะดังกลําว สาขาวิชาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องจ าเป็นต๎องคิดและวางแผนการพัฒนาให๎ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในสํวนท่ีเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนในห๎องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกห๎องเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช๎ชีวิตและเรียนอยูํในมหาวิทยาลัย  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกลําวรํวมกันอยูํ
บ๎างแล๎ว แตํเพื่อให๎การด าเนินงานด๎านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได๎จัดโครงการ
เสริมสร๎างคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เพื่อจัดท ากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาศัย
งบประมาณในสํวนคําธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินส าหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดวํา
นักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสูํบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎านวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นตํอความส าเร็จของบัณฑิต  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาํง ๆ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรบัในสังคมอยํางหลากหลาย 
2. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไดร๎ับการพัฒนา  500 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนามีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
2.2  บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู๎ความเข๎าใจจากการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
2.3  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรท์ี่ได๎รบัการพัฒนาสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ไดไ๎มํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     3.1 กิจกรรมเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดร๎อยละ80  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการ              
2 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด              
3 ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน              
4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       
 Speaking cafe 1 ครั้ง    1 
2 กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญี่ปุุน       
 -จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน 1 ครั้ง   1  
 -จัดกิจกรรมสํงเสรมิความเข๎าใจภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุุน 
1 ครั้ง  1   

 -จัดกิจกรรมคํายภาญี่ปุุนนอกสถานท่ี 1 ครั้ง  1   
3 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี       
 -จัดซื้อเครื่องดนตรไีทย 1 ครั้ง  1   
 -อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ

ดนตร ี
1 ครั้ง   1  

 -ซํอมแซมครภุัณฑ์ดนตร ี    1   
4 กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 

ศิลปกรรม 
1 คร้ัง    1 

5 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร       
 -อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์

ไทยและสากล 
1 ครั้ง   1  

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมผ๎า 1 ครั้ง  1   
 -ทัศนศึกษาด๎านนาฏศลิป์นอกสถานท่ี 1 ครั้ง    1 
 -บันทึกทําร านาฏศิลป ์ 1 ครั้ง   1  
6 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม       
 -จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา 1 ครั้ง  1   
 -จัดซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ ามัน 5 ตัว  5   
7 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       
 -ฟื้นฟูอุทกภัยปันใจสูํชุมชน 1 ครั้ง  1   
 -ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง  1   
 -ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง  1   
8 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์       
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 -ศึกษาดูงานทางนิเทศศาสตร ์ 1 ครั้ง  1   
 -จัดท าวารสารฝึกปฏิบัติการธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์ 
1 ครั้ง   1  

9 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์       
 -การเสริมสร๎างทักษะความเป็นนัก

กฎหมาย (ด๎านชุมชนสัมพันธ์) 
1 ครั้ง   1  

 -การศึกษาดูงานศาลปกครอง 1 ครั้ง   1  
10 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
 -พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูํความเป็นนัก

รัฐประศาสนศาสตร์และผู๎น า 
1 ครั้ง    1 

 -การปรับพ้ืนฐานและทัศนคติการเรียน 
รัฐประศาสนศาสตร ์

1 ครั้ง   1  

 -การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์การ
ปกครอง การบริหารจัดการภาครฐัท่ีดี
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

3 ครั้ง  1 1 1 

 -จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ เอกสารต ารา 2 ครั้ง  1 1  
11 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       
 -จัดซื้อวัสดสุาขา 1 ครั้ง  1   

12 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ       
 -อบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาช้ันปี 

3,4 
2/80 ครั้ง/คน  1/40  1/40 

 -อบรมภาษาไทยให๎นักศึกษาช้ันปี 3,4 2/80 ครั้ง/คน  1/40  1/40 
 -อบรมคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาช้ันป3ี, 4 2/80 ครั้ง/คน  1/40  1/40 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       5,000  
- จัดกิจกรรม Speaking cafe       5,000  
 คําใช๎สอย       2,000  
 คําวัสด ุ       3,000  
2 กิจกรรมสาขาวิชาญ่ีปุุน       40,370  
- จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน       6,370  
 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําวัสด ุ       2,770  
- จัดกิจกรรมสํงเสรมิความเข๎าใจภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุุน 
      6,000  

 คําตอบแทน         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 คําวัสด ุ       4,200  
- จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุุนนอกสถานท่ี       28,000  
 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 300 บาท 6,000  
 คําใช๎สอย         
 - คําพาหนะ+คําเสื่อม       13,500  
 - คําเบี้ยเลีย้ง       5,760  
 คําวัสด ุ       2,740  
3 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี        30,960  
- จัดซื้อเครื่องดนตรไีทย   4 รายการ ๆละ 2,500 บาท 10,000  
- อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ

ดนตร ี
      6,000  

 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 300 บาท 6,000  
- ซํอมแซมครภุณัฑ์ดนตร ี       14,960  
 คําใช๎สอย         
 - คําจ๎างซํอม       5,000  
4 กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 

ศิลปกรรม  
      69,000  

 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ   5,000 บาท 10,000  
 คําใช๎สอย         
 -คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง   2 วง ๆ ละ 8,000 บาท 16,000  
 -คําจ๎างถํายวิดีโอและภาพน่ิง   2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท 4,000  
 คําวัสด ุ         
 -คําเครื่องสังเวย   6 ชุด ๆละ 6,500 บาท 39,000  
5 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร        18,860  
- อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์

ไทยและสากล 
      10,800  

 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 18 ชม. ๆ ละ 300 บาท 10,800  
- จัดซื้อครภุัณฑ์และวสัดุอุปกรณ์ซํอมแซม

ผ๎า 
      2,060  

 คําวัสด ุ       2,060  
- ทัศนศึกษาด๎านนาฏศลิป์นอกสถานท่ี   1 ครั้ง ๆละ 3,000 บาท 3,000  
- บันทึกทําร านาฏศลิป ์   1 ครั้ง ๆละ 3,000 บาท 3,000  
6 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม       37,360  
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา       20,000  
 คําใช๎สอย       10,000  
 คําวัสด ุ       10,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
- จัดซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ ามัน       17,360  
 คําวัสด ุ         
 ซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ ามัน   5 อัน ๆ ละ 2,800 บาท 17,360  
7 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       43,500  
- ฟืน้ฟูอุทกภัยปันใจสูํชุมชน       15,000  
 คําใช๎สอย         
 -คําน้ ามันรถ/เบี้ยเลี้ยง       3,000  
 คําวัสด ุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       12,000  
- ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม       22,000  
 คําตอบแทน         
 -คําวิทยากร   9 ชม. ๆ ละ 3,600 บาท 10,800  
 คําใช๎สอย         
 -คําน้ ามันรถ/ยานพาหนะ 1 คัน     3,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที/่คนขับรถ 4 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท 2,880  
 คําวัสด ุ         
 -วัสดุและถํายเอกสาร       5,320  
- ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม       6,500  
 คําตอบแทน         
 -คําวิทยากร 1  คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําใช๎สอย         
 -คําน้ ามันรถ/ยานพาหนะ 2 คัน     2,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ   2 คน ๆ ละ 240 บาท 480  
 คําวัสด ุ         
 -วัสด ุ 1 ครั้ง     420  
8 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์       27,070  
- ศึกษาดูงานทางนิเทศศาสตร ์       7,070  
 คําใช๎สอย         
 -คําน้ ามัน คําทางดํวน และบ ารุงรถ   1 ครั้ง ๆ ละ 6,500 บาท 6,500  
 -คําล๎างรูป   1 ครั้ง ๆ ละ 570 บาท 570  
- จัดท าวารสารฝึกปฏิบตัิการธุรกจิสือ่

สิ่งพิมพ์ 
      20,000  

 คําใช๎สอย       20,000  
9 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์       39,040  
- การเสริมสร๎างทักษะความเป็นนัก

กฎหมาย (ด๎านชุมชนสัมพันธ์) 
      21,000  

 คําใช๎สอย         
 -คําพาหนะการเดินทาง       7,000  
 คําวัสด ุ         
 -คําถํายเอกสาร       14,000  
- การศึกษาดูงานศาลปกครอง       18,040  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําใช๎สอย         
 -คําพาหนะและน้ ามันเดินทาง       3,000  
 -คําวัสด ุ       15,040  

10 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       77,100  
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูํความเป็นนัก

รัฐประศาสนศาสตร์และผู๎น า 
      12,600  

 คําตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,600  
 คําวัสด ุ         
 -คําวัสดุและถํายเอกสาร       3,000  
- อบรมการเตรยีมตัวเพื่อการสอบรบั

ราชการ 
      13,000  

 คําตอบแทน         
 -คําวิทยากร 4 คน ๆ ละ  8 ชม. ๆ ละ 300 บาท 9,600  
 คําวัสด ุ         
 -คําวัสดุและถํายเอกสาร       3,400  
- การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์การ

ปกครอง การบริหารจัดการภาครฐัท่ีดี
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

      40,000  

 คําใช๎สอย       40,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะพร๎อมน้ ามัน         
- จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ เอกสารต ารา       11,500  
 คําวัสด ุ         
 -วัสดุและเอกสารต าราประกอบการสอน       11,500  

11 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       3,270  
  คําวัสด ุ       3,770  

12 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ       54,000  
- อบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาช้ันปี 3,4       18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 20 ชม. ละ 200 บาท 16,000  
 คําวัสด ุ       2,000  
- อบรมภาษาไทยให๎นักศึกษาช้ันปี 3,4       18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 20 ชม. ละ 200 บาท 16,000  
 คําวัสด ุ       2,000  
- อบรมคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาช้ันปี 3, 4       18,000  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 20 ชม. ละ 200 บาท 16,000  
 คําวัสด ุ       2,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       445,530  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      



132 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     5,000      5,000 
กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญี่ปุุน    11,400 28,970      40,370 
กิจกรรมสาขาวิชาดนตร ี    6,000 24,960      30,960 
กิจกรรมพิธไีหว๎ครดูนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปกรรม 

   1,000 68,000      69,000 

กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร    10,800 8,060      18,860 
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม     37,360      37,360 
กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน    10,800 32,700      43,500 
กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร ์     27,070      27,070 
กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร ์     39,040      39,040 
กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์    19,200 57,900      77,100 
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย     3,270      3,270 
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให๎
นักศึกษาช้ันปี 3,4 

   16,000 2,000      18,000 

กิจกรรมอบรมภาษาไทยให๎นักศึกษา
ช้ันปี 3,4 

   16,000 2,000      18,000 

กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให๎
นักศึกษาช้ันปี 3, 4 

   16,000 2,000      18,000 

รวม    107,200 338,330      445,530 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  55,800 20,400 43,600 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  142,960 99,770 83,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  198,760 120,170 126,600 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาํง ๆ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรบัในสังคมอยํางหลากหลาย 
2. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. นักศึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ๎รอ๎ยละ 80  
1.2. ทุกกิจกรรมด าเนินการได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80  
1.3. นักศึกษาและผู๎เกีย่วข๎องพึงพอใจตํอกิจกรรมด าเนินการ ร๎อยละ 80  
1.4. นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ร๎อยละ 80  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที ่4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558):  
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพ 
 นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25532555  

2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์ที ่– พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
อันจะน าไปสูํการพัฒนาคุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์  

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
2.4.1 มิติที ่1 มิติด๎านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต  
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ตัวบํงช้ีที่ 4.1.3  ร๎อยละของนักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การทดสอบความรู๎ความสามารถด๎าน

ภาษาตํางประเทศ 
   ตัวบํงช้ีที่ 5.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
   ตัวบํงช้ีที่ 5.2  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.4.2 มิติที ่2 มิติด๎านคุณภาพ  
ตัวช้ีวัดที ่6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวช้ีวัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.5.2 องค์ประกอบท่ี 3  
ตัวบํงช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.5  ความสอดคล๎องกับกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีของ (มคอ.) 
ตัวบํงช้ีที่  11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑติใหมํที่มีตอํคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไมํ

น๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0 (ก าหนดเพิ่ม) 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341021 โครงการจัดการศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียม

กันในสังคม  
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล  
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  343,650 บาท (งบ บก.ศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล  
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภารกิจท่ีต๎องสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษา อาจารย์ 

ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามภาระหน๎าที่ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและ
ท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2554-2555 หรือ ปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ให๎แกํนักศึกษาใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา
ภาษาไทย  

จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณใน
การจัดการศึกษา เพื่อการด าเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหมํ และการผลิตบัณฑิตด๎าน
สังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแก๎นักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให๎การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินการไปตามภารกิจที่ก าหนด 
2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีวสัดฝุึกปฏิบตัแิละฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพในแตลํะสาขาวิชา  

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 7 ครั้ง 
1.2 จ านวนสาขาวิชาที่มีคําวสัดุฝึกปฏบิัติ 9 สาขา 
1.3 จ านวนสาขาวิชาที่มีคําวสัดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 สาขา 
1.4 จัดวิทยากรบรรยาย 5 สาขา 
1.5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 3 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณของคณะร๎อยละ 80 
2.2. การบริหารงานของคณะและการจดัการเรียนการสอนสามารถด าเนนิการไปตามภารกิจท่ีก าหนดร๎อยละ 80 
2.3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีวสัดฝุึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรทุก

สาขาวิชาร๎อยละ 80 
2.4. ระดับคณุภาพของการจัดการเรียนการสอนในคณะบรรลเุปูาหมายร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. กิจกรรมทุกกิจกรรมไดม๎ีการด าเนนิงานตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             
2 จัดซื้อวัสดฝุึกปฏิบตั ิ             
3 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ             
4 จัดวิทยากรบรรยาย             
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 7 ครั้ง 1 3 2 1 
2 จัดซื้อวัสดฝุึกปฏิบตั ิ 9 สาขา - 8 - 1 
3 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 สาขา - 8 - - 
4 จัดวิทยากรบรรยาย 5 สาขา 1 2 - 2 
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 3 ครั้ง  1 1 1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
      56,000  

 คําใช๎สอย         
 - คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคณุวุฒิ/                  

คําพาหนะ 
  7 ครั้ง ๆ ละ 8,000 บาท 56,000  

 คําวัสด ุ         
 - คําน้ ามันรถผู๎ทรงคณุวุฒิ   6 ครั้ง ๆ ละ 3,750 บาท 30,000  
2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ       142,360  

2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์       1,400  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําวสัด ุ       1,400  

2.2 สาขาวิชาศลิปกรรม       22,285  
 - คําวัสด ุ       22,285  

2.3 สาขาวิชาดนตรี       49,070  
 - คําวัสด ุ       49,070  

2.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์       2,785  
 - คําวัสด ุ       2,785  

2.5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       11,025  
 - คําวสัด ุ       11,025  

2.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน       15,435  
 - คําวัสด ุ       15,435  

2.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่       25,865  
 - คําวัสด ุ       25,865  

2.8 สาขาวิชาภาษาองักฤษ       9,245  
 - คําวัสด ุ       9,245  

2.9 สาขาวิชาภาษาไทย       5,250  
 - คําวสัด ุ       5,250  
3 กิจกรรมวัสดุฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
      57,840  

3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์       2,740  
 - คําวัสด ุ       2,740  

3.2 สาขาวิชาศลิปกรรม       5,130  
 - คําวัสด ุ       5,130  

3.3 สาขาวิชาดนตรี       2,610  
 คําใช๎สอย         
 - คําเบี้ยเลีย้ง       960  
 คําวัสด ุ         
 - วัสดุน้ ามัน       1,650  

3.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์       5,000  
 - คําวัสด ุ       5,000  

3.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน         
 กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความ

พร้อมในการท างานกับชุมชน 
      17,810  

 คําตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4,800  
 คําใช๎สอย         
 - คําห๎องประชุมศูนย์ฝึกฯ   1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
 - คําอาหารวําง 35 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,750  
 - คํายานพาหนะ (รถตู๎และรถบสั)       1,500  
 คําวัสด ุ         
 - คําน้ ามันรถ (รถตู๎และรถบสั)       6,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําเอกสารประกอบการอบรม   40 ชุด ๆ ละ 30 บาท 1,200  
 - คําวัสดุการจดัอบรม       560  

3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่         
 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษา รุ่นปี 2551 
      3,040  

 คําวัสด ุ         
 - คําวัสดุน้ ามัน/คําบ ารุงรถในการ

นิเทศนักศึกษา 
      2,500  

 - คําถํายเอกสาร       540  
3.8 สาขาวิชาภาษาองักฤษ       19,740  

 - คําวัสด ุ       19,740  
3.9 สาขาวิชานาฏศลิป์การละคร       1,770  

 - คําวัสด ุ       1,770  
4 จัดวิทยากรบรรยาย       46,200  
 คําตอบแทน         
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร ์   17 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 - สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 - สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 - สาขาวิชานิติศาสตร ์   20 ชม. ๆ ละ 600 บาท 12,000  
5 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน         
 -คําวัสด ุ 3 ครั้ง     41,250  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       343,650  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

    56,000      56,000 

2. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึก
ปฏิบัต ิ

           

2.1 สาขาวิชานิติศาสตร ์     1,400      1,400 
2.2 สาขาวิชาศิลปกรรม     22,285      22,285 
2.3 สาขาวิชาดนตร ี     49,070      49,070 
2.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์     2,785      2,785 
2.5 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

    11,025      11,025 

2.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน     15,435      15,435 
2.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     25,865      25,865 
2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     9,245      9,245 
2.9 สาขาวิชาภาษาไทย     5,250      5,250 
3. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

           

3.1 สาขาวิชานิติศาสตร ์     2,740      2,740 
3.2 สาขาวิชาศิลปกรรม     5,130      5,130 
3.3 สาขาวิชาดนตร ี     2,610      2,610 
3.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์     5,000      5,000 
3.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน    4,800 13,010      17,810 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     3,040      3,040 
3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     19,740      19,740 
3.9 สาขาวิชานาฏศิลป์การ
ละคร 

    1,770      1,770 

4. จัดวิทยากรบรรยาย            
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์    7,200       7,200 
4.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน    9,000       9,000 
4.3 สาขาวิชานาฏศิลป์การ
ละคร 

   9,000       9,000 

4.4 สาขาวิชาพฒันาชุมชน    9,000       9,000 
4.5 สาขาวิชานิติศาสตร ์    12,000       12,000 
5.จัดซ้ือวัสดุส านักงาน     41,250      41,250 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    51,000 297,650      343,650 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  20,200 15,400 15,400 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 8,000 207,630 35,500 41,520 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 8,000 227,830 50,900 56,920 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารงานของคณะและการจดัการเรียนการสอนสามารถด าเนนิการไปตามภารกิจท่ีก าหนด 
2. นักศึกษาได๎มีวสัดฝุึกปฏิบตัิและฝกึประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพในแตํละสาขาวิชา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
1.1 ระดับคุณภาพและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานของคณะเป็นไปตามที่ก าหนด ร๎อยละ80  
1.2 ทุกกิจกรรมมีการด าเนินงานตามก าหนดเวลาที่ตั้งไวร๎๎อยละ 80  
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1.3 จ านวนเปูาหมายในการใช๎งบประมาณด๎านวสัดฝุึกปฏิบตัิและฝกึประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามที่ก าหนด
ร๎อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1 การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเรยีนวิชาภาคปฏิบัติ  
3.2 การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.3 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):  
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
กลยุทธ์  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอัน

จะน าไปสูํการพัฒนาคุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ 
กลยุทธ์  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.3 ความสอดคล๎องตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับมหาวิทยาลัย 

2.3.1 สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีของส านักงบประมาณ 
ตัวบํงช้ีที่ 22  จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบํงช้ีที่ 23  จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

   2.3.2  สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีของส านักงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    ตัวบํงช้ีที่ 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

   2.3.3  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  (กพร.) 
  ตัวบํงช้ีที่ 4.1.1  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341022 โครงการสนับสนนุการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทํา

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  181,310 บาท  (งบ บก.ศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล  
งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ ทั้งด๎าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคําใช๎สอยตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด๎านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานส านักงาน และการให๎บริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน แกํอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

จากพันธกิจดังกลําว คณะจึงจ าเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซํอมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและส านักงาน ตลอดจน
ต๎องติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก รับรู๎ขําวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย และต๎องใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อการด าเนินงานของส านักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลําว ให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให๎คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ด าเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน  
2. เพื่อให๎การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนดา๎นประกันคณุภาพ  

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน 5 ครั้ง 
1.2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการตดิตํอราชการ 9 ครั้ง 
1.3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ 10 ครั้ง 
1.4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ 5 ครั้ง 
1.5 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ 2 ครั้ง 
1.6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ 3 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  มีครภุัณฑ์ที่ซํอมแซมบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ร๎อยละ 80  
2.2  มีคําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป ์ร๎อยละ 80  
2.3  มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา ร๎อยละ 80  
2.4  คณะมีงบประมาณไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ร๎อยละ 80 
2.5  คณะมีหนังสือประชาสัมพันธห์นํวยงาน ร๎อยละ 80 
2.6  คณะมีการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพ ร๎อยละ 80  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. กิจกรรมทุกกิจกรรมไดม๎ีการด าเนนิงานตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน             
2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการตดิตํอราชการ             
3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายใน

คณะ 
            

4 มีงบประมาณในกาจัดการบรหิารคณะ             
5 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ             
6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ             
              
 
 
 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
5 ครั้ง  2 2 1 

2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการตดิตํอ
ราชการ 

9 ครั้ง  4 4 1 

3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ 

10 ครั้ง 1 3 3 3 

4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ 5 ครั้ง  2 2 1 
5 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ 2 ครั้ง  1 1  
6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ 3 ครั้ง  1 1 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน 
  5 ครั้ง ๆ ละ 14,702 บาท 74,710  

2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการตดิตํอ
ราชการ 

      20,600  

 คําสาธารณูปโภค (คณะ+ศูนยภ์าษา)   9 ครั้ง    20,600  
3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ

นักศึกษาภายในคณะ 
  10 ครั้ง ๆ ละ 600 บาท 6,000  

4 มีงบประมาณในการจัดการบริหาร
คณะ 

      50,000  

 คําใช๎สอย       20,000  
 คําวัสด ุ       30,000  
5 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ   300 เลํม ๆ ละ 100 บาท 30,000  
6 กิจกรรมประกันคณุภาพ        งบมหาวิทยาลัย 
          
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       181,310  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ใน
การปฏิบัติงาน 

    74,710      74,710 

มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการ
ติดตํอราชการ 

     20,600     20,600 

มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์
และนักศึกษาภายในคณะ 

    6,000      6,000 

มีงบประมาณในกาจัดการ
บริหารคณะ 

    50,000      50,000 

จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
คณะ 

    30,000      30,000 

กิจกรรมการประกันคุณภาพ           งบ
มหาวิทยาลัย 

รวม     160,710 20,600     181,310 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 600 68,610 68,600 22,900 
 - คําสาธารณูปโภค  7,950 7,950 4,700 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 600 76,560 76,550 27,600 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรด์ าเนินงานตามพันธกิจได๎อยาํงครบถ๎วน  
2.  การบรหิารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
3.  อาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประกนัคุณภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1. มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมพร๎อมใช๎ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80  
1.2. มีคําสาธารณูปโภคเพื่อการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา ร๎อยละ 80  
1.3. มีหนังสือพิมพ์ท่ีให๎บริการในคณะตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80  
1.4. มีงบประมาณที่ใช๎ในการบริหารจัดการคณะตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80 
1.5  มีหนังสือประชาสัมพันธ์คณะตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ร๎อยละ 80 
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1.6  บุคลากรไดร๎ับความรู๎ด๎านประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80 
1.7  การด าเนินงานทุกกิจกรรมเปน็ไปตามเวลาที่ก าหนด ร๎อยละ 80  

2.  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3.  วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1. การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนครภุัณฑ์ท่ีซํอมบ ารุง  
3.2. การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์ของคณะ 
3.3  การส ารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการทั้งนักศึกษาและบคุลากรในคณะ  

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

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

   นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที ่1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ:  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคณุภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจดุเนน๎ เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํความเปน็สากล 
วัตถุประสงค์ที่  2  พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการให๎บริการด๎วยรปูแบบวิธีการที่หลากหลาย 
วัตถุประสงค์ที่ 3  พัฒนาระบบ กระบวนการ ตดิตามและประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ให๎รองรับเกณฑ์การประเมินทุกระบบ 
กลยุทธ์ -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให๎บริการด๎านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 -  พัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341023 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทํา

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  100,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการที่

จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได๎นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช๎ศักยภาพใน
ด๎านตํางๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าท่ี และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการประชุมวิชาการ 
สัมมนาและฝึกอบรม 

2. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจดัการเรียนรูเ๎พิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการประชุมวิชาการ 
สัมมนาและฝึกอบรม 

3. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง  
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 บุคลากรไดเ๎ข๎ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  40 คน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1 บุคลากรมีความรู๎และประสบการณ์เพิม่ขึ้น  
     2.2 บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
     2.3 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. กิจกรรมไดม๎ีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ตั้งไว๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม/อบรม/สัมมนา             
2 รายงานการเดินทาง             
 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม/อบรม/สัมมนา 40  คน 10 10 10 10 
        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ประชุม/อบรม/สัมมนา       100,000  
 คําใช๎สอย         
 - คําเบี้ยเลีย้งประชุม/อบรม/สัมมนา / 

คําพาหนะ 
40 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 2,500 บาท 100,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.ประชุม/อบรม/สัมมนา     100,000      100,000 
            

รวม     100,000      100,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 25,000 25,000 25,000 25,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 25,000 25,000 25,000 25,000 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดม๎ีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจดัการเรียนรู๎เพิม่ขึ้นจากการเข๎ารับการฝกึอบรมและศึกษาดู

งาน  
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเ๎ข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูร๎๎อยละ 80  
1.2. อาจารย์ที่เข๎ารับการอบรม สัมมนา น าความรู๎มาถํายทอดให๎นักศึกษาได๎รับไมํต่ ากวําร๎อยละ 80  
1.3. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎รับความรู๎และประสบการณเ์พิ่มขึ้นไมตํ่ ากวําร๎อยละ 80  
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 2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี  
  2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  

2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1. การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา  

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  
ยุทธศาสตร์ที ่4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558 
นโยบายที ่4: นโยบายพัฒนาและคุณภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-255  
นโยบายที่ 9 สํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากลบน

พื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายที่ 4 รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม  
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อรองรับการพัฒนาครูที่มีอยูํให๎สามารถสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนได๎ 
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

2.4.1 มิติที ่4 มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน  
ตัวช้ีวดัที ่8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบํงช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการจัดการศึกษา (มคอ.) 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341024 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทํา

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน,งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 270,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู๎รับผิดชอบ : 
  
หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์เป็นหนํวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน๎าท่ีให๎บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน๎าที่ของแตํละ
สํวนจะต๎องใช๎ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานเชํน โต๏ะท างาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด๎านเทคโนโลยี แตํเนื่องจากในปัจจุบัน
ครุภัณฑ์บางอยํางเสื่อมประสิทธิภาพและไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในขณะ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกลําว จึงได๎จัดให๎มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให๎การเรียนสอน
และการด าเนินงานของบุคลากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตามภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด๎านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน 
2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานในดา๎นตําง ๆ ด าเนินไปอยํางเรยีบร๎อยและเกดิประสิทธิภาพ  

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนครุภณัฑ์ที่ใช๎ในการเรยีนการสอนและด าเนินการ 7 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนและด าเนินงานได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
2.2 บุคลากรภายในคณะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและด าเนินงานเพิ่มขึ้นได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
2.3 บุคลากรมีคอมพิวเตอร์ด าเนินงานด๎านการวางแผน ประกันคุณภาพ และด๎านอื่น ๆ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภณัฑส์ามารถด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดร๎อยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  จัดซื้อครภุัณฑ ์ 7 รายการ  7   
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ ์       270,000  
 ค่าวัสดุครุภัณฑ์         
 -คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ   1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท 25,000 

คณะ  -โทรทัศน์ LCD ขนาด 50 นิ้ว   5 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 125,000 
 -ตู๎เก็บเอกสาร   2 ตู๎ ๆ ละ 6,000 บาท 12,000 
 -จักรเย็บผ๎าและวัสดุในการนาฏศลิป ์   1 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท 8,000 นาฏศิลป ์
 -คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะใช๎ส าหรับงาน

ทั่วไป 
  3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 42,000 นิเทศ, 

ภาษาไทย 
 -คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะส าหรับงานนเิทศ

และงานวิชาการ 
  1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000 นิเทศ, 

 รองกิจกรรม 
 -คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะส าหรับงาน

ภาษา 
  2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท 40,000 ภาษาอังกฤษ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       270,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์       270,000    270,000 
            

รวม       270,000    270,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  270,000   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  270,000   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในคณะมีครภุัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด๎านการเรยีนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน 
2. การปฏิบัติงานในดา๎นตําง ๆ ของบุคลากรภายในคณะด าเนินไปอยํางเรียบร๎อยและเกิดประสิทธิภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการภายในคณะมีครุภณัฑ์ในการเรยีนการสอนและ 
ด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 100% 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึก ข๎อมูลครุภณัฑ์ในการปฏิบตัิงานของคณะ  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.   ประเภทโครงการ:  
1.1  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1  ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2553–2558  
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายยํอยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา  
2.2  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์ที ่6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู๎-จัดหาสือ่และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรยีนรูท๎ี่
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบํงช้ีที ่2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
  ด าเนินการได๎ทันที 
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 รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ 1 ชุด 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 
     All in one จอ 21.5” , Full HD TFT LCD, 16:9 

Aspect Ratio, 5 ms Response Time, CPU 2nd 
Generation Intel CoreTM i3-2100, CPU Speed 
3.1GHz, OS Genuine Windows 7 Home 
Premium 64-bit, Intel H67 Express chipset, 
Ram 4GB (DDR3), HDD 1 TB, D-Sub VGA, 
Warranty 3 years  

     ค าชี้แจงฯ  
     เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยูํในคณะมจี านวนไมเํพียง

กับเจ๎าหน๎าที่ปฏิบตัิหน๎าที่ฝาุยประกันคุณภาพและ
วางแผน ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์รองคณบดีที่ใช๎
ปฏิบัติงานอยูํในปัจจุบันเสื่อมสภาพและได๎ผํานการ
ซํอมหลายครั้ง จึงจ าเป็นต๎องจัดซือ้คอมพิวเตอร์ใหมํ
เพื่อใช๎เก็บข๎อมูลในการท างานด๎านประกันคณุภาพ 

2 โทรทัศน์ LCD ขนาด 50 นิ้ว 5 ชุด 25,000 125,000 มาตรฐานฯ 
     TV Tuner 

Display Screen Size 50  (127 cm) diagcnal  
Panel  Progressive HD Plama  Display 
Panel With Lough Panel 
Resolution 1,024 x 768 (15:9)  

     ค าชี้แจงฯ 
     เพื่อเป็นครุภณัฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ 
3 ตู๎เก็บเอกสาร 2 ตู๎ 6,000 12,000 มาตรฐานฯ 
     ตู๎เก็บเอกสาร ยี่ห๎อ KIOSK 

ตู๎เก็บของแบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต สูง 180 ซม. 
ประตเูป็นกระจก กุญแจล๏อคตรงกลางได๎ 2 ประตู
พร๎อมกัน  ช้ันวางของเสริมคานเหล็ก 3 ช้ัน และ
สามารถปรับความสูงได๎ตามต๎องการ 

     ค าชี้แจงฯ 
     เนื่องจากเอกสารในคณะมนุษยศาสตรฯ์ มีจ านวนมาก

ขึ้นในแตํละปีโดยเฉพาะเอกสารดา๎นประกันคณุภาพ
ท าให๎ตู๎ที่มีอยูํไมเํพียงพอในการเกบ็เอกสารจึง
จ าเป็นต๎องซื้อตู๎ดังกลําวมาใช๎เก็บเอกสารที่กระจายให๎
เรียบร๎อยมากยิ่งขึ้นและเป็นหมวดหมูํมากข้ึน 

4 จักรเย็บผ๎าและวัสดุในการ
นาฏศิลป ์

1 หลัง 8,000 8,000 มาตรฐานฯ 
จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรง และซิกแซ็ก 30 ลาย เฉพาะ
หัวจักร 
มีลวดลายซิกแซก 30 ลวดลาย,หัวจักรท าจาก
เหล็กหลํอ ทนทาน อายุใช๎งานนาน, กระสวยระบบ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

"อพอลโลฮุค" ปูองกันปัญหาเรื่องด๎ายพันกันใน
กระสวย, เย็บรังดมุ 4 ขั้นตอนโดยไมํต๎องกลับผ๎า, 
ตีนกดผ๎าแบบงับติด สะดวกในการถอดเปลีย่นโดยไมํ
ต๎องขันน็อต,ใสํไส๎กระสวยด๎านบน งํายตํอการเปลี่ยน
ไส๎กระสวย หัวจักรรับประกัน 2 ปี 

     ค าช้ีแจงฯ 
เนื่องจากจักรเย็บผ๎าในสาขาวิชานาฏศิลป์หมดอายุ
การใช๎งาน จนท าให๎การใช๎งานไมํมีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นต๎องซื้อจักรเย็บผา๎ใหมํเพื่อใช๎ประกอบการเรียน
การสอน 

5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะใช๎ส าหรับ
งานท่ัวไป 

3 เครื่อง 14,000 42,000 มาตรฐานฯ 
Intel Pentium G840 (2.8GHz), 2GB DDR3, 1TB 
HDD, DVD SuperMulti, VGA on board, 
Warranty 1 year, Acer LCD 18.5” 

     ค าชี้แจงฯ 
เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทยและนิเทศศาสตร์ไมํมีให๎
อาจารย์ประจ าสาขาใช๎ด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอนจึงจ าเป็นต๎องซื้อเพื่อน ามาใช๎ในการ
ด าเนินงาน 
 

6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะส าหรับงาน
นิเทศ 

1 เครื่อง 18,000 18,000 มาตรฐานฯ 
Intel Core i3-2100, 3.1 GHz, 2GB (DDR3) Ram, 
1 TB HDD, DVD SuperMulti, VGA on board, 
Warranty 1 year, Acer LCD 18.5” 

     ค าชี้แจงฯ 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนด๎าน
นิเทศเริ่มเสื่อมสภาพท าให๎การใช๎งานไมํเป็นไปตาม
ประสิทธิภาพที่ต๎องการและของรองกิจกรรมหมดอายุ
การใช๎งาน จึงจ าเป็นต๎องซื้อเพื่อน ามาใช๎ในการเรียน
การสอนและการด าเนินงาน 

7 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ 2 เครื่อง 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
- PC COMPUTER INTEL CORE, 4 TB SATA-3G 
7200 RPM, 2 GB DDR 3, DVD+RW DOUBLE 
LAYER,  
15 – IN – 1 MEDIA READER, 20” W LED 
MONITOR+SPEAKER IN BOX 

     ค าชี้แจงฯ 
เนื่องจากในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีอาจารย์ใหมํ
เพิ่มขึ้น ท าให๎คอมพิวเตอร์ที่มีใช๎งานอยูํไมํเพียงพอ 

รวม 270,000  
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1224341025 โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทํา

เทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนซึ้งบุคคล      
องค์กร และชุมชนภายนอกมสีํวนรํวม 

3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  50,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล  
 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจใน
การให๎การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552 – 2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลําวมาจะเห็นได๎วําจะให๎เกิดขึ้นได๎ งานวิชาการของคณะ
จะต๎องเข๎มแข็ง ฉะนั้น การจะพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงจ าเป็นที่ศูนย์ภาษาต๎องประสานงานให๎
การสนับสนุนงานบริการวิชาการแกํคณะ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรเพียงพอ และใช๎งบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด๎านจัดเตรียมเอกสารเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อการ
ด าเนินงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรมภาษา (ไทย 
จีน อังกฤษ ญี่ปุุน) ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให๎ศูนย์ภาษา สามารถด าเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อมีวัสดุที่มีคณุภาพสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา 
 3. เพื่อให๎นักศึกษา คณาจารย์ และผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับประโยชน์ในการใช๎วัสดุ อุปกรณ ์
 4. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน 4 ครั้ง 
1.2 ประชาสมัพันธ์ศูนย์ภาษา 1 ครั้ง 
1.3 ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์ในการปฏิบตัิงาน 4 ครั้ง 
1.4 การศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
1.5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 10 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานของศูนย์ภาษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
2.2 มีปูายประชาสมัพันธ์ของศูนย์ภาษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
2.3 มีครภุัณฑ์ที่ซํอมแซมบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ ไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 80 
2.4 มีการศึกษาดูงานของศูนย์ภาษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ทุกกิจกรรมด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน             
2 ประชาสมัพันธ์ศูนย์ภาษา             
3 ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์ในการปฏิบตัิงาน             
4 การศึกษาดูงาน             
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ัง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน 4 ครั้ง  2 1 1 
2 ประชาสมัพันธ์ศูนย์ภาษา 1 ครั้ง   1  
3 ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์ในการปฏิบตัิงาน 4 ครั้ง  2 1 1 
4 การศึกษาดูงาน 1 ครั้ง   1  
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 10 ครั้ง 1 3 3 3 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน       12,000  
1.1 คําวัสด ุ 4 ครั้ง ๆ ละ   3,000 บาท 12,000  
2 ประชาสัมพันธ์ศูนยภ์าษา       5,000  

2.1 คําวัสด ุ         
 -ปูายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 5 ปูาย ๆ ละ 1,000 บาท 5,000  
3 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ และครุภณัฑ ์       10,000  

3.1 คําใช๎สอย 5 ครั้ง ๆ ละ   2,000 บาท 10,000  
4 การศึกษาดูงาน       14,000  

4.1 คําใช๎สอย       12,000  
 -คําน้ ามันรถ     6,000 บาท 6,000  
 -คําที่พัก     4,000 บาท 4,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -คําเบี้ยเลี้ยง         
 - ผู้บริหาร 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 280 บาท 560  
 - ข้าราชการ 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 480  
 - พนักงานราชการ 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 480  
 - พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 480  

4.2 คําวัสด ุ       2,000  
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาอังกฤษ 
      9,000  

 คําวสัด ุ         
 -ซื้อหนังสือพิมพ ์ 10 ครั้ง ๆ ละ   900 บาท 9,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ ์     12,000      12,000 
ประชาสมัพันธ์ศูนย์ภาษา     5,000      5,000 
ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ และครุภณัฑ ์     10,000      10,000 
การศึกษาดูงาน     14,000      14,000 
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ 

    9,000      9,000 

รวม     50,000      50,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 900 13,700 27,200 8,200 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 900 13,700 27,200 8,200 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ศูนย์ภาษา สามารถด าเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจดัการที่ดี ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ศูนย์ภาษามีวัสดุที่มีคณุภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา 
 3. นักศึกษา คณาจารย์ และผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับประโยชน์ในการใช๎วัสด ุอุปกรณ์มากขึ้น 
 4. นักศึกษาได๎รับทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มข้ึน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน  
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 1.1  นักศึกษา อาจารย์และเจ๎าหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัย มีคณุภาพดา๎นภาษาตํางประเทศร๎อยละ 80 
 1.2  มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานของศูนย์ภาษา ร๎อยละ 80 

1.3  อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถด๎านภาษาเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80 
2. เกณฑ์การประเมินผลทีถ่ือว่าดี  

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 
3.2 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน  
3.3 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการใช๎บริการศูนย์ภาษา 

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  

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

2.1.1 นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที ่1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ:  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพึง่ของสังคม ท๎องถิ่น  
    กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของสังคม ท๎องถิ่น 

2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ตัวบํงช้ีที ่2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
ตัวบํงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบํงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
ตัวบํงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรยีนรู๎  

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าปี 2555 (สงป.) 
 ตังบํงช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบํงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 
 ตัวบํงช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที  
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1224341026 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียนและส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 43 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทํา

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  2,000,000 บาท (งบมหาวิทยาลัย) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนํวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหน๎าที่ให๎บริการและ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานของบุคลากร ซึ่งในการด าเนินงานดังกลําวบรรลุตามเปูาหมายได๎ต๎องมีองค์ประกอบ
หลายประการ และหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎พิจารณาเห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบนี้ จึงได๎ของบประมาณจัดสร๎างอาคารเรียนหลังใหมํขึ้น แตํ
เนื่องจากงบประมาณที่ได๎รับนั้นมีจ านวนจ ากัด และไมํเพียงพอตํอครุภัณฑ์ที่ต๎องบรรจุลงในอาคารคือ เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผํานมา ส านักงานคณะมนุษย์ฯ ประสบกับอุทกภัยท าให๎ไมํสามารถใช๎ห๎องคณะเดิมด าเนินงานด๎านตําง ๆ ได๎  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได๎พิจารณาเห็นถึงปัญหาและผลกระทบของการด าเนินงานภายในคณะที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงได๎จัดท าโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องส านักงานขึ้น เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อใหน๎ักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มเีครื่องอ านวยความสะดวกด๎านสถานท่ีใช๎ในการเรียนการสอนที่

มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎มีห๎องส านักงานใช๎ด าเนินงานและให๎บริการแกผํู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางมี

ประสิทธิภาพ  

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ์อาคาร 43 1 รายการ 
1.2 ปรับปรุงห๎องส านักงานคณะ อาคาร 43 3 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภณัฑ์ใช๎ภายในอาคารเรียนร๎อยละ 80 
2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห๎องส านักงานคณะไว๎ด าเนินงานร๎อยละ 90 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการทุกกิจกรรมได๎ตามเวลาที่ก าหนดไวร๎๎อยละ 80  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตด าเนินโครงการ             
2 จัดซื้อครภุัณฑ์อาคาร 43             
3 ปรับปรุงห๎องเรียนและส านักงานคณะ อาคาร 43             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ์อาคาร 43 1 รายการ  1 
2 ปรับปรุงห๎องเรียน และส านักงาน

คณะอาคาร 43 
3 รายการ  3 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์อาคาร 43 1 รายการ      1,674,000  
1.1 คําครุภณัฑ ์         

 -เครื่องปรับอากาศพร๎อมติดตั้ง         
2 ปรับปรุงห๎องเรียน และ

ส านักงานคณะอาคาร 43 
3 รายการ      326,000  

 คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง         
2.1 ปรับปรุงห้องคณบด ี       101,150  
- กั้นผนังยิบซั่ม          
 ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 6.70 ม. 

พร๎อมบานสวิง 
  1 ชุด ๆ ละ 23,500 บาท 23,500  

 ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 4.50 ม. 
พร๎อมบานสวิง 

  1 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท 17,500  

- กั้นยิบซั่มปิดกระจก         
 ขนาดพื้นท่ี 4.17 ม. x 1.60 ม.   1 ชุด ๆ ละ 6,950 บาท 6,950  
- ปูลามิเนต         
 ขนาดพื้นท่ี 9.10 ม .x 7 ม.   76 ตรล. ๆ ละ  700 บาท 53,200  

2.2 ปรับปรุงห้องรองคณบด ี       38,000  
- กั้นผนังยิบซั่ม         
 ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 6.70 ม. 

พร๎อมบานสวิง 
  2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท 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 
 ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 4.5 ม. 

(กรุด๎านหน๎า-หลัง) 
  1 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท 14,000  

2.3 ติดตั้งม่านปรับแสง, ตดิตั้ง         
วอลเปเปอรห์้องเรียนและ
ส านักงาน 

      186,850  

- ติดตั้งมํานปรับแสง         
 ขนาดพื้นท่ี 2.07 ม. x 1.80 ม.   26 ชุด ๆ ละ 4,275 บาท 111,150  
 ขนาดพื้นท่ี 1.08 ม. x 1.80 ม.   18 ชุด ๆ ละ 2,950 บาท 53,100  
- ติดตั้งวอลเปเปอรผ์นังห๎อง

ส านักงาน 
1 ห๎อง ๆ ละ 20 ม๎วน ๆ ละ 1,130 บาท 22,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       326,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์อาคาร 43       1,674,000    1,674,000 
2. ปรับปรุงห๎องเรียน และ
ส านักงานคณะอาคาร 43 

       326,000   326,000 

รวม       1,674,000 326,000   2,000,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน   200,000  
 - คําครุภณัฑ ์   1,674,000  
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง   326,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอืน่ (............................................)     
 รวม   200,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนษุยศาสตร์ฯ มเีครื่องอ านวยความสะดวกด๎านสถานท่ีใช๎ในการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎มหี๎องส านักงานใช๎ด าเนินงานและให๎บริการแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนครภุัณฑท์ีต่ิดตั้งในส านักงานและห๎องเรียนอยํางมีประสทิธิภาพ 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ห๎องส านักงานใช๎ในการด าเนนิงานละให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.3 ทุกกิจกรรมด าเนินการส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1. การส ารวจข๎อมลูความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการใช๎บริการอาคาร 43  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558  
2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายยํอยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  
2.2.1 นโยบายที ่1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิน่ และประเทศชาต ิ:  
กลยุทธ์  -ปรับปรุงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการใหส๎อดคล๎องกับกระบวนการเรยีนการสอน และการใช๎

ทรัพยากรรํวมกันในมหาวิทยาลัย  
2.3  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวช้ีวัดที ่2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎ 
ตัวช้ีวัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที  
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1224341026 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียนและส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 43 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบ บ.กศ./งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  2,000,000 บาท (งบมหาวิทยาลัย) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล า 
ดับที ่

รายการ 
จ านวน
/หน่วย

นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
อาคาร 43 
-EMINENT ขนาด 25,000 บีทียู  
-EMINENT ขนาด 30,000 บีทียู 
 
 
 
-EMINENT ขนาด 40,000 บีทียู 
 
 
 

 
 
6 

เครื่อง 
24 

เครื่อง 
 
 
 
9 

เครื่อง 

 
 

35,000 
43,000 

 
 
 

51,360 

 
 

210,000 
1,032,000 

 
 
 

432,000 

มาตรฐานฯ 
-.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานไฟ 220 โวลต์ 
เบอร์ 5 ใช๎ชุดควบแบบมีสายตัวเลขแบบดิจิตอล มี
ระบบหนํวงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที ปรับ
ความเร็วลม 3 ระดับ พร๎อมระบบอัตโนมัติ ได๎รับ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มอก., มาตรฐาน CE และ 
ISO 
-เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานไฟ 380 โวลต ์
ใช๎ชุดควบแบบมีสายตัวเลขแบบดจิิตอล มรีะบบ
หนํวงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที ปรับความเร็วลม 
3 ระดับ พร๎อมระบบอัตโนมัติ ไดร๎ับฉลาก มอก., 
มาตรฐาน CE  และ ISO 

     ค าช้ีแจงฯ เนื่องจากอาคารใหมํยังไมํได๎ตดิ
เครื่องปรับอากาศและห๎องภายในอาคารเป็นห๎อง
ลักษณะปดิคือเป็นห๎องที่ไมํมีอากาศถํายเทจึง
จ าเป็นต๎องติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมํเพื่อให๎ผู๎ใช๎
ห๎องในการเรียนการสอนหายใจสะดวก 

2 ปรับปรุงห๎องเรียน และ
ส านักงานคณะอาคาร 43 
-ปรับปรุงห้องคณบดี 
 
 
 
 

 
 
1 

รายการ 
 
 
 

 
 

101,150 
 
 
 
 

 
 

101,150 
 
 
 
 

มาตรฐานฯ 
 
1.   ก้ันผนังยิบซั่ม 
      ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 6.70 ม. พร๎อมบานสวิง  
      ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 4.50 ม. พร๎อมบานสวิง  
2.   กั้นยิบซั่มปดิกระจก 
     ขนาดพื้นท่ี 4.17 ม. x 1.60 ม.  
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ล า 
ดับที ่

รายการ 
จ านวน
/หน่วย

นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

 
-ปรับปรุงห้องรองคณบดี 
 
 
-ติดต้ังม่านปรับแสง 
 

 
1 

รายการ 
 
1 

รายการ 

 
38,000 

 
 

186,850 
 
 

 
38,000 

 
 

186,850 
 

3. ปูลามิเนต ขนาดพื้นท่ี 9.10 ม. x 7  ม.  
กั้นผนังยิบซั่ม  
ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 6.70 ม. พร๎อมบานสวิง  
ขนาดพื้นท่ี 3.05 ม. x 4.5 ม. (กรดุ๎านหน๎า-หลัง) 
ขนาดพื้นท่ี 2.07 ม. x 1.80 ม.  
ขนาดพื้นท่ี 1.08 ม. x 1.80 ม.  
ติดตั้งวอลเปเปอรผ์นังห๎องส านักงาน 

     ค าช้ีแจงฯ 
เนื่องจากห๎องส านักงานเดิมถูกน้ าทํวมจนเสียหายทั้ง
ห๎องท าให๎ไมํสามารถใช๎ด าเนินงานได๎จ าเป็นต๎องย๎าย
มาด าเนินการที่อาคารใหมํ แตํที่อาคารใหมํเป็นห๎อง
โลํงวัสดุ อุปกรณร์วมถึงครุภณัฑต์าํง ๆ ยังไมํมีใช๎งาน 
เพราะยังไมํได๎จัดส านักงานเป็นสัดสํวน จึง
จ าเป็นต๎องปรับปรุงห๎องส านักงานคณะ เพื่อให๎
สามารถใช๎ด าเนินงานไดต๎ามภารกจิของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 

รวม 2,000,000  
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1224341027 โครงการฟ้ืนฟูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ

เทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน,งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ:  351,800 บาท (งบ บก.ศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ได๎เกิดภาวะน้ าทํวมอยํางรุนแรงในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตํวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ที่ผําน
มานั้น ท าให๎พ้ืนท่ีในสํวนของส านักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีน้ าทํวมสูงประมาณ 1.80 เมตร ท าให๎วัสดุ และครุภัณฑ์ที่
ยกขึ้นสูงจากพื้น 1.50 เมตร ได๎รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก  เชํน เครื่องถํายเอกสาร เครื่อง COPPY PRINT เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก กระดาษถํายเอกสาร  และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ สํงผลกระทบให๎คณะไมํสามารถด าเนินงานด๎าน
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและจ าเป็นต๎องฟื้นฟูอยํางเรํงดํวน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎เล็งเห็นปัญหาทางด๎านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการ
เกิดอุทกภัยครั้งนี้ จึงจ าเป็นเรํงดํวนท่ีจะต๎องด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ดังกลําวเพื่อให๎การบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตามภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎มีวัสดุ ครุภณัฑ์ใช๎ในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารงานส านักงานคณะเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ครุภณัฑ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอน 2 รายการ 
1.2 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมีครุภัณฑ์ส าหรับให๎บริการอาจารย์ใช๎ในการเรียนการสอนได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.2 บุคลากรภายในคณะสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.3 คณะมีอาคารเรียนที่มีระบบไฟฟูาที่พร๎อมใช๎งานอยํางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     3.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดร๎อยละ 80  
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ธันวาคม 2554 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2555 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             
              
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  จัดซื้อครภุัณฑ ์ 2 รายการ  2   
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 5 รายการ  5   
        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ ์       180,000  
 ค่าวัสดุครุภัณฑ์         
 -เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์   4 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 100,000  
 -ไมโครโฟนชุดผูร๎ํวมประชุม   1 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท 80,000  
2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน       171,800  
 ค่าวัสดุ         
 -โต๏ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 

ซม. พร๎อมโต๏ะเข๎ามุม 
  10 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท 24,000  

 -โต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 
1.80x0.43 ม. 

  20 ตัว ๆ ละ 2,390 บาท 47,800  

 -โต๏ะประชุม ขนาด 1.80 ม.   8 ตัว ๆ ละ 4,250 บาท 34,000  
 -โต๏ะเข๎ามุม   4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 8,000  
 -เก๎าอี้นั่งประชุม   20 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท 58,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ      351,800  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อครุภณัฑ ์       180,000    150,000 
2.จัดซื้อวัสดสุ านักงาน     171,800      171,800 
            

รวม     171,800  180,000    351,800 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 171,800    
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์ 180,000    
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงนิอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
 รวม 351,800    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวสัดุ ครภุัณฑ์ใช๎ในการสนับสนุนการเรยีนการสอนและงานบริหารงานส านักงาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.2 บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการภายในคณะมีครุภณัฑ์ในการเรยีนการสอนและด าเนินงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 100% 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึก ข๎อมูลครุภณัฑ์ในการปฏิบตัิงานของคณะ  
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558  
2.1.1 นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  
2.2.1 นโยบายที ่1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐาน และยกระดบัสูํความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิน่ และประเทศชาติ :  
กลยุทธ์ที่  ปรับปรุงห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการใหส๎อดคล๎องกับกระบวนการเรยีนการสอน และการ 
ใช๎ทรัพยากรรํวมกันในมหาวิทยาลยั 
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการ 
เรียนรู๎ทีม่ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบํงช้ีที ่2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
    ตัวบํงช้ีที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสงัคม 

3. ความพร้อมของโครงการ  
  ด าเนินการได๎ทันที 
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1224341027 โครงการฟ้ืนฟูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ

เทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ 
3. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ./งบด าเนินงาน,งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ:  351,800 บาท (งบ บก.ศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

 รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ 4 เครื่อง 25,000 100,000 มาตรฐานฯ 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ์XGA  
รายละเอียด 
ความสวําง 2.300 Ansi Lumens 
ยี่ห๎อ SONY รุํน VPL-EX100 

     ค าชี้แจงฯ 
     เนื่องจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทีม่ีอยูํไดจ๎มน้ าเสียหาย 

2 ไมโครโฟนชุดผู๎รํวม
ประชุม 

1 ชุด 80,000 80,000 มาตรฐานฯ 
ชุดประธานพร้อมไมโครโฟน และล าโพง 1 ตัว 
    มีไมโครโฟนพร๎อมก๎านชนิดโค๎งงอได๎และมีวงแหวนที่
หัวไมโครโฟน  
    มีล าโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดิ
ไมโครโฟน 
    มีสวิทซ์ตดัการสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือน 
ไมโครโฟนของผู๎รํวมประชุมอื่น จะถูกตัดและมเีพียงชุด
ประธานเทํานั้นท่ีสามารถพูดได ๎จนกวําจะเลิกกดปุุมสวิทซ์ 
ตัดการสนทนา ไมโครโฟนอ่ืนจึงจะท างานได ๎ 
    มีชํองส าหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm. 
ข๎างละ 1 ชํองซึ่งสามารถตํอสญัญาณ เข๎ากับหูฟังหรือ
เครื่องบันทึกเสียง โดยถ๎ามีการเสยีบหูฟังไมํวําข๎างใดข๎าง
หนึ่ง ล าโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสยีงโดยอัตโนมัต ิ
LBB 3330  
ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟน และล าโพง 20 ตัว 
    มีไมโครโฟนพร๎อมก๎านชนิดโค๎งงอได๎และมีวงแหวนที่
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

หัวไมโครโฟน 
    มีล าโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดิ
ไมโครโฟน 
    มีชํองส าหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm. 
ข๎างละ 1 ชํองซึ่งสามารถตํอสญัญาณ เข๎ากับหูฟังหรือ
เครื่องบันทึกเสียง โดยถ๎ามีการเสยีบหูฟังไมํวําข๎างใดข๎าง
หนึ่ง ล าโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสยีงโดยอัตโนมัต ิ 
 LBB 3310/00  
ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ  
   มีสวิทซเ์ปิด - ปิด พร๎อมสัญญาณไฟแสดงการท างาน 
   มีสวิทซเ์ลือกแบบการท างานของระบบ ได๎ 4 แบบ 
         แบบ 1 : ก าหนดจ านวนของชุดผู๎รํวมประชุม ที่เปิด
ใช๎งานพร๎อมกันได1๎,2,3, หรือ 4 และไมโครโฟนจะปดิเอง
โดยอัตโนมัต ิหากไมมํีการพูดภายใน 30 วินาที (ระดับ
ความดังของเสียงต่ ากวํา 64 เดซเิบล ) หรือสามารถเปดิ
ไมโครโฟน ได๎โดยการกดสวิทซ์ที่ชุดผู๎รํวมประชุม  
         แบบ 2 : ก าหนดจ านวนของชุดผู๎รํวมประชุมที่เปิด
ใช๎งานพร๎อมกันได๎ 1,2,3 หรือ 4 สามารถเปิดหรือปิด
ไมโครโฟนได๎โดย การกดสวิทซ์ที่ชุดผู๎รํวมประชุมเทํานั้น 
         แบบ 3 : ไมโครโฟนชุดประชุมในระบบเพียงตัว
เดียวเทํานั้นทีส่ามารถเปิดใช๎งานได๎ ถ๎าไมโครโฟนตัวอื่น กด
ปุุมเปิดไมโครโฟนก็จะสามารถใช๎งานได๎ทันที ่สํวน
ไมโครโฟนที่ก าลังใช๎งาน จะถูกตัดการท างานทันที ่
         แบบ 4 : ก าหนดใช๎ไมโครโฟนของชุดประธาน
เทํานั้นท่ีสามารถเปิดใช๎งานได ๎ 

รวม 180,000  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
1224341028 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศกึษาที่เข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 388,800  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015    มีการช้ีถึงผลกระทบการ
เปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน  จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้
พร้อมรองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของสาขาวิชา  การ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเปูาประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไป
ปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึง
จัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  เช่นกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี ทุกคน  ได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผล
ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2.2  เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวทิยาการจัดการ  1,350 คน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 
1.4 มีกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรู้ของนกัศึกษา 9 สาขาวิชา 
1.5 มีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  200 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
            2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
         2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 
       2.3  ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน 
             2.4  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
                       ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน                                    

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
                 3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

      3.2  ด าเนินการเป็นตามแผนที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2555 



184 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

            

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

            

1.4 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
(สาขาวิชาการตลาด) 

            

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

            

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาโลจสิติกส์) 

            

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาบัญชี) 

            

1.8 
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจดัการ 
(สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

            

1.9 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

            

1.10 
ค่ายฝึกจติสมาธิและพัฒนาบคุลิกภาพเพื่อความเป็น
ผู้น า (สาขาวิชาสารสนเทศ) 

            

2 
การพัฒนาคุณลักษณะของนกัศึกษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม (คณะ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

            

3 
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชา
ต่างๆ (คณะ) 

            

  
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ัง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา  (สาขาวิชาการจัดการ) 

6 ครั้ง  2 2 2 

 1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

4 ครั้ง  2 1 1 

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) 
 

8 ครั้ง  4 2 2 
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ัง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.4 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
(สาขาวิชาการตลาด) 

9 ครั้ง  3 3 3 

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

5 ครั้ง  2 2 1 

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา  (สาขาวิชาโลจสิติกส์) 

5 ครั้ง  3 2  

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา  (สาขาวิชาบัญชี) 

6 ครั้ง  2 2 2 

1.8 
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจดัการ 
(สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

5 ครั้ง   2 3 

1.9 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา 
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

3 ครั้ง  1 1 1 

1.10 
ค่ายฝึกจติสมาธิและพัฒนาบคุลิกภาพเพื่อ
ความเป็นผู้น า  
(สาขาวิชาสารสนเทศ) 

1 ครั้ง   1  

2 
การพัฒนาคุณลักษณะของนกัศึกษาโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

1 ครั้ง   1  

3 
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาใน
สาขาวิชาต่างๆ 
(ส านกังานคณบดี) 

8 ครั้ง  4  4 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

1 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

      325,800  

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศกึษา (สาขาวิชาการจัดการ) 

      52,600  

 1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่       28,600  
 ค่าใช้สอย       20,400  
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 ครั้ง 240 บาท 2,400  
 -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3 คัน 3 คันละ 1,500 บาท 4,500  
 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์ 3 คัน 3 คันละ 1,500 บาท 4,500  
 -  ค่าจัดท าเอกสาร   90 เล่ม 90 เล่มละ 100 บาท 9,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ             8,200  
 -  ค่าวัสดุในการศึกษาดูงาน  2 ครั้ง  20 รายการ 8,200 บาท 8,200  

 
1.1.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

           24,000  

  ค่าวัสดุส านักงาน             24,000   
  - จัดซื้อวัสด ุ 4 ครั้ง 1 รายการ 6,000 บาท 24,000  

1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศกึษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสูม่าตรฐานสากล 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

           
14,000 

 

 1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่          4,500  
 ค่าใช้สอย       4,500  
   ค่าเช่ารถตู ้ 3 ครั้งๆละ   1,500 บาท 4,500  

 
 1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ 

       
7,500 

 

 ค่าใช้สอย       7,500  
 - ค่าบ ารุงรักษารถบสั 1 ครั้งๆละ   1,500 บาท 1,500  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คันๆละ   6,000 บาท 6,000  

 
1.2.3 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

       
2,000 

 

 ค่าวัสดุส านักงาน       2,000  
 - จัดซื้อวัสด ุ 1 ครั้ง 5 รายการ 2,000 บาท 2,000  

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศกึษา 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

       
17,000 

 

 
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

      5,000  

 ค่าใช้สอย       5,000  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 2 คนๆละ 2 วัน 240 บาท 860  
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2 คันๆละ 2 วัน 1,070 บาท 2,140  
 - ค่าบ ารุงรักษารถ 2 คันๆละ 2 วัน 500 บาท 2,000  

 
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านคอมพิวเตอร์ 

       
12,000 

 

 ค่าตอบแทน       7,200  
 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย       3,000  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1  ครั้ง 30 เล่มละ 100 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ       1,800  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 5 รายการ 1,800 บาท 1,800  

1.4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา       24,700  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

(สาขาวิชาการตลาด) 
 1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่       4,000  
 ค่าใช้สอย       4,000  
 - ค่าบ ารุงรักษารถ 4 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 2,000  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 2,000  

 
1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดท า
แผนการตลาด 

       
10,910 

 

 ค่าตอบแทน       4,200  
 - ค่าวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย       6,710  
 - ค่าบ ารุงรักษารถ 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,670 บาท 1,670  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง  3 คนๆละ   2 วันๆละ 240 บาท 1,440  
 - ค่าที่พัก 3 คนๆละ 1 คืนๆละ 700 บาท 2,100  

 
1.4.3 กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

       
4,600 

 

 ค่าตอบแทน       3,600  
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ังโมงละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย       1,000  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,000  

 
1.4.4 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

       
5,190 

 

 ค่าวัสดุ       5,190  
 - ค่าวัสด ุ 3 ครั้ง  รายการ 1,730 บาท 5,190  

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

      58,000  

  1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่       47,040  
 ค่าใช้สอย       47,040  
 - ค่าเช่ารถ 2 ครั้ง 2 รายการ 8,000 บาท 32,000  
 - ค่าทางด่วน 2 ครั้ง 3 วัน 500 บาท 3,000  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 7 คน 3 วัน 240 บาท 5,040  
 - ค่าที่พัก 1  วัน 7 คน 1,000 บาท 7,000  

 
1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       
8,250 

 

 ค่าตอบแทน       7,200  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย       1,050  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 35 ชุด 30 บาท 1,050  

 
1.5.3 กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

      800  

 ค่าวัสดุ       800  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 1  ครั้ง 800 บาท 800  
 1.5.4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์       1,910  
 ค่าวัสดุ       1,910  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้งละ 6 รายการ 1,910 บาท 1,910  

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศกึษา  
(สาขาวิชา โลจิสติกส์) 

      10,500  

  1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่       2,700  
 ค่าใช้สอย       2,700  
 -  ค่าบ ารุงรถ 1 ครั้ง 1 รายการ 1,500 บาท 1,500  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 5 คน 1 วัน 240 บาท 1,200  
 1.6.2 กิจกรรมอบรมด้านโลจิสตกิส ์       4,200  
 ค่าตอบแทน       3,600  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย       600  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 30 ชุด 20 บาท 600  

 
1.6.3 กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

      500  

 ค่าวัสดุ       500  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 1  ครั้ง 500 บาท 500  
 1.6.4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การสอน       3,100  
 ค่าวัสดุ       3,100  
 - ค่าวัสด ุ 2 ครั้ง 10 รายการ 1,550 บาท 3,100  

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศกึษา (สาขาวิชาบัญช)ี 

      65,000  

 1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบัญช ี       30,000  
 ค่าใช้สอย       30,000  
  - ค่าทีพัก 1 ครั้ง 2 วัน 5,000 บาท 10,000  
  - ค่าเช่ารถบัส 1 คัน 2 วัน 8,000 บาท 16,000  
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน 2 วัน 240 บาท       2,400  
  - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง   1,600 บาท 1,600  
 1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม       14,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
  ค่าตอบแทน       13,500  
   - ค่าวิทยากร 1 คน 15 ช่ัวโมง 600 บาท 9,000  
   - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 1 คน 15 ช่ัวโมง 300 บาท 4,500  
 ค่าใช้สอย       500  
 - ค่าจ้างท าปูาย 1 ครั้ง   500 บาท 500  

 
1.7.3 กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

      6,000  

 ค่าใช้สอย         6,000  
 - เงินรางวัลการแข่งขัน  รางวัลที่ 1 1 รางวัล   1,200 บาท 1,200  
                              รางวัลที่ 2 1 รางวัล   800 บาท 800  
                              รางวัลที่ 3 1 รางวัล   500 บาท 500  
 - ค่าจ้างท าปูาย 1 ครั้ง   500 บาท 500  
 - ค่าจ้างผู้ตรวจผลการแข่งขัน 2 คน 1 ครั้งละ 1,500 บาท 3,000  

 
1.7.4 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียน 
การสอน 

       
15,000 

 

 ค่าวัสดุ       15,000  
 - ค่าวัสดุส านักงาน และอุปกรณ์การเรยีน 3 ครั้ง  10 รายการ 5,000 บาท 15,000  

1.8 
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
(สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

      50,000  

  1.8.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ       30,800  
 ค่าตอบแทน       21,600  
  - ค่าวิทยากร 6 คน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย       5,500  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 100 เล่ม 50 บาท 5,000  
 - ค่าจ้างท าปูาย  1 ครั้ง 1 ผืน 500 บาท 500  
  ค่าวัสดุ        3,700  

  - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 10 รายการ 3,700 บาท 3,700 
 1.8.2 กิจกรรมการแข่งขันทางวชิาการ       19,200  
 ค่าใช้สอย       15,500  
 - เงินรางวัลการแข่งขัน   10 รางวัล     10,000  
 - ค่าจัดท าเอกสาร   1 ครั้ง 100 เล่มๆละ 50 บาท 5,000  
 - ค่าจัดท าปูาย  1 ครั้ง 1 ผืนๆละ 500 บาท 500  
  ค่าวัสดุ        3,700  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง     3,700  

1.9 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศกึษา 

      26,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  1.9.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่       20,000  
 ค่าใช้สอย       20,000  
 -  ค่าเช่ารถ 1 ครั้ง 2 รายการ 8,000 บาท 16,000  
 -  ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 80 เล่ม 50 บาท 4,000  
 1.9.2 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       6,000  
 ค่าวัสดุ       6,000  
 - ค่าวัสด ุ 2 ครั้ง 10 รายการ 3,000 บาท 6,000  

1.10 
ค่ายฝึกจิตสมาธิและพัฒนาบุคลกิภาพ
เพ่ือความเป็นผู้น า  
(สาขาวิชาสารสนเทศ) 

       
8,000 

 

 
1.10.1 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

      8,000  

 ค่าตอบแทน       3,000  
 - ค่าวิทยากร 1 คนละ 5 ช่ัวโมง 600 บาท 3,000  
 ค่าใช้สอย       5,000  
 -  ค่าเช่ารถ 2 วัน 1 คันละ 2,500 บาท 5,000  

2 
การพัฒนาคุณลักษณะของนกัศึกษา
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

      15,000  

 
2.1 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

      15,000  

 ค่าตอบแทน       7,200  
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย       2,500  
 - ค่าบ ารุงรักษารถบสั 1 ครั้ง 1 คันละ 1,500 บาท 1,500  
 - ค่าน้ ามันรถ 1 ครั้ง 1 คันละ    1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ                    5,300  
 - ค่าเครื่องไทยธรรม 1 ครั้ง 10 ชุด 250 บาท 2,500  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 5 รายการ 2,800 บาท 2,800  

3 
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาใน
สาขาวิชาต่างๆ 
(ส านกังานคณบดี) 

       
48,000 

 

  
3.1 เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิตามศาสตร์ในคณะ 

      48,000  

 ค่าตอบแทน         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวฒุิ 8 สาขาวิชา 10 . ชม.ละ 600 บาท 48,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       388,800  

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการได้      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

   63,900 261,900      325,800  

1.1 พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศกึษา  
(สาขาวิชาการจัดการ) 

   
 

 52,600      52,600 

1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    28,600      28,600 

1.1.2 จัดซื้อวัสด ุ     24,000      24,000 
1.2  พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว) 

    14,000      14,000 

1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    4,500      4,500 

 1.2.2  กิจกรรมอบรม     7,500      7,500 
 1.2.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

    2,000      2,000 

 1.3. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

   7,200 9,800      17,000 

1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน     5,000      5,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ด้านเศรษฐศาสตร ์
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน
คอมพิวเตอร ์

   7,200 4,800      12,000 

1.4. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศกึษา  
(สาขาวิชาการตลาด) 
 

   7,800 16,900      24,700 

1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    4,000      4,000 

1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนิค
การจัดท าแผนการตลาด 

   4,200 6,710      10,910 

1.4.3 กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

   3,600 1,000      4,600 

1.4.4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

    5,190      5,190 

1.5. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา  (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

   7,200 50,800      58,000 

1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    47,040      47,040 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

   7,200 1,050      8,250 

1.5.3 กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

    800      800 

1.5.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

    1,910      1,910 

1.6. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา   
(สาขาวิชาโลจิสติกส์) 

   3,600 6,900      10,500 

1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    2,700      2,700 

1.6.2 กิจกรรมอบรมด้าน 
โลจสิติกส ์

   3,600 600      4,200 

1.6.3 จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

    500      500 

1.6.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

    3,100      3,100 

1.7. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา   
(สาขาวิชาบัญช)ี 

   13,500 51,500      65,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านบัญช ี

    30,000      30,000 

1.7.2 กิจกรรมอบรม
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญช ี

   13,500 500      14,000 

1.7.3 กิจกรรมจัดการแข่งขัน
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 

    6,000      6,000 

1.7.4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

     
15,000 

     15,000 

1.8. เปิดบ้านวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ 
(สาขาวิชาการตลาด : 
สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย)์ 

   21,600 28,400      30,800 

1.8.1 กิจกรรมเปิดบา้น
วิชาการ 

   21,600 9,200      30,800 

1.8.2 กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

    19,200      19,200 

1.9. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา 
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย)์ 

    26,000      26,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.9.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

    20,000      20,000 

1.9.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

    6,000      6,000 

1.10. ค่ายฝึกจิตสมาธิและ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความ
เป็นผู้น า  
(สาขาวิชาสารสนเทศ) 

   3,000 5,000      8,000 

1.10.1 การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาโดยการ
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 

   3,000 5,000      8,000 

2. การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศกึษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 

   7,200 7,800      15,000 

2..1 การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาโดยทอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม 

   7,200 7,800      15,000 

3.การจัดวิทยากรสอนเสริม
ในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ 
(ส านกังานคณบดี) 

   48,000       48,000 

3.1 เชิญอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   48,000       48,000 

รวม - - - 119,100 269,700 - - - - - 388,800 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  27,600 30,900 60,600 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  106,120 39,930 123,650 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม  133,720 70,830 184,250 
 รวมทั้งสิ้น 388,800 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่คงอยู่ ช้ันปีท่ี 2-4  ทุกสาขาวิชา  จ านวน  1,350 คน  
2. มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าใหม่ ช้ันปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา   จ านวน  460   คน 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 9 สาขาวิชา 
4. มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จ านวน 200 คน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ 1,350 คน 
2) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 
4) มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 9สาขา 
5) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 200 คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5คะแนน 

1.3 เชิงเวลา 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1. บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555 

2.1.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถท างานได้หลากหลาย 
 กลยุทธ์ที่ 8 : เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
  2.2.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพการศึกษา 
  ประเด็นนโยบายที่ 4.1  นโยบายการศึกษา (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3) 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  2.3.1  มิติที่ : ด้านประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ มาตรฐานคุณภาพของ 
สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา (4.1  มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต ) 

  2.3.2  มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา                 

(6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา) 
2.4 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ..ศ 2553 - 2556   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
                           ยุทธศาสตร์ :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ท  องถิ่น ประเทศชาติ 
                           กลยุทธ์ :  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
                          กลยุทธ์ :  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยาการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา   

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1  ปี 
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
   ด าเนินการได้ทันที  
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1224341029 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการ
ท่องเท่ียวเว้ ประเทศเวียดนาม 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                 . 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่          
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร    

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา   งบด าเนินงาน                       
วงเงินงบประมาณ: 140,000  บาท                                                                                   
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ. ผู้รับผิดชอบ : คณบด.ี 
  
หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ท่ีผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ  โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม  โดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การท าวิจัย และอื่น ๆ    ซึ่งในปีงบประมาณที่
ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว   โดยผู้บริหารคณะได้เดินทางไปประเทศเวียดนามตาม
ค าเชิญของผู้บริหารวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้  เพื่อเยี่ยมเยือนและประชุม หารือกับผู้บริหารวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ เพ่ือหาแนวทางใน
การด าเนินการตามกรอบข้อตกลงฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ให้มีความก้าวหน้ายิ่งข้ึน  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ดังกล่าว  และเตรียมการเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่
ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล 
สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน 
ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะในแถบประเทศอาเชียน  การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ 
ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภายใต้กรอบข้อตกลงตามโครงการความรว่มมอืระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้  
  2.  จัดประชุม สมัมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวา่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเทียวเว้ และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะใหเ้ปน็ท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เดินทางไปแลกเปลีย่นทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม  
1 ครั้ง 

1.2 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป
แลกเปลีย่นทางวิชาการกับวิทยาลยัการท่องเที่ยวเว้   

5 คน 

1.3 ด าเนินการจัดสมัมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ 

1 ครั้ง 

1.4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้กับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวาง 

1 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 ตามตัวช้ีวัด สมศ. 6.1                                          
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามตัวช้ีวัด 

กพร. 5.2    
2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 การด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 7 เดือน วันเริ่มต้น: 1    มีนาคม    2555 วันสิ้นสุด: 30    กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

พระนครศรีอยุธยา เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลยัการท่องเที่ยวเว้ 
ประเทศเวยีดนาม 

            

2 ด าเนินการจัดสมัมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว ้

            

3 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 

            

4 ประชุมสรุปการประเมินผลโครงการ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป
แลกเปลีย่นทางวิชาการ ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 

1 ครั้ง   1  

2 ด าเนินการจัดสมัมนา แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัย
การท่องเที่ยวเว ้

1 ครั้ง   1  

3 รายงานผลการด าเนินโครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 

1 ครั้ง   1  

4 ประชุมสรุปการประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง    1 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศของอาจารย์ และ
นกัศึกษาในการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับวิทยาลัยการท่องเท่ียว
เว้ 

       
 

84,760 

 

 ค่าใช้สอย 
-  เบี้ยเลี้ยง 

 
2 

 
วัน 

 
2 

 
คน 

 
240 

 
บาท 

84,760 
960 

 

 -  ค่าพาหนะ 2 วัน 1 คัน 500 บาท 1,000  
 -  ค่าน้ ามันรถ 2 วัน   1,000 บาท 2,000  
 -  ค่าทางด่วน 2 วัน 4 ครั้ง 200 บาท 800  
 -  ค่าพาหนะ 2 คน   40,000 บาท 80,000  
2 สัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัย 
การท่องเท่ียวเว้ ในประเทศไทย 

       
55,240 

 

 ค่าใช้สอย       44,000  
 - ค่าอาหารว่าง 100 คน 2 มื้อละ 25 บาท 5,000  
 - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน 1 มื้อละ 150 บาท 15,000  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 100 ชุดๆละ 100 บาท 10,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง ที่พัก ค่าน้ ามันรถ คา่

บ ารุงรักษารถ เพ่ือรับรองแขกในงาน
สัมมนา 

       
14,000 

 

 ค่าวัสดุ       11,240  

 -  ค่าวัสดุ 1 ครั้ง   11,240 บาท 11,240  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       140,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. อาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
ตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้  

    84,760      84,760 

2. ด าเนินการจดัสัมมนา 
แลกเปลีย่นทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว ้

    55,240      55,240 

3. รายงานผลการด าเนิน
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้  

    -      - 

รวม     140,000      140,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   140,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   140,000  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตร 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน ได้เดินทางไปวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ ภายใต้กรอบข้อตกลงตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้  
  2.  จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเทียวเว้ และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ท้ังสองสถาบันเข้าร่วมประชุม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) เดินทางไปแลกเปลีย่นทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 1 ครั้ง 
2) อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ 5 คน 
3) ด าเนินการจัดสมัมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ 1 ครั้ง 
4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้เป็นท่ีรู้จัก

กว้างขวาง 1 ครั้ง 
1.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 3.51 คะแนน 
2) ระดับความส า เร็ จของการด า เนินงานที่ เป็น ไปตามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 
1.3 เชิงเวลา 

1) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1 บรรลเุปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลเุปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การประเมินผลจากนักศึกษา 
3.2 การประเมินผลความส าเรจ็โครงการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
      1.2 โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

                  2.1  ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
2.1.1  นโบยายที่ 9   ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
บนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความรว่มมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสตูรนานาชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.1  มาตรฐานท่ี 6 ด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16  ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ์ของสถาบบัน 
   16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
   16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
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 ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 2.3.1  มิติที ่1 ด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553-2556 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  2.4.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการจัดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
           กลยุ ท ธ์  : ประชาสั มพัน ธ์ แล ะ เผยแพร่ ข้ อมู ลขอ งมหาวิ ทยาลั ยและหลั กสู ต ร                            
นานาชาติ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ 

  2.4.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศ  
      และการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

          ก ล ยุ ท ธ์  : ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า กั บ ส ถ า บั น ทั้ ง                          
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
 สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1  ปี 
 สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
    มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

        เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ฯ  ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ทั น ที
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1224341030 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศกึษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแช่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา                                           .         

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่          
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น  เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงข้ึน อีกทั้งมีนักวิชาการในวงการการศึกษา ได้ระดมสมองในประเด็น"ทิศทางพัฒนา
เด็กพันธุ์อาร์ รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 " มีการช้ีถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียน มีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ท่ีได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะมีปัญหาการถูกแย่ง
งาน ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในสาขาวิชา
โดยมุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันสูง  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ    ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้ง
ทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลัก
ที่ส าคัญของคณะวิทยาการจัดการ  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้าน
วิชาการดังเปูาประสงค์   
 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงาน
จริง และท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ ส าหรับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานท าให้
พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นท่ีจะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมีความส าคัญมากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากน้ีสถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์กล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
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พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิต
ที่มคีุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
        คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณค่าโครงการนี้จะท าให้การจัดการสหกิจศึกษา สัมฤทธิผลตามเปูาหมาย และเอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศึกษา 
2. เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 

 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 คณะกรรมการสหกิจศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 20 คน 
1.2 คณะกรรมการสหกิจศึกษา ร่วมศกึษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา 20 คน 
1.3 นักศึกษาโปรแกรมสหกจิศึกษา รว่มศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา 60 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1  มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 31  กรกฎาคม 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 ประชุมปฏิบตัิการ แผนการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

            

1.2 จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา และแบบฟร์อมต่างๆที่ใช้ใน
โครงการสหกิจศึกษาของ คณะกรรมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา 

            

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา 

            

1.4 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาโปรแกรมสหกิจ
ศึกษา 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจศึกษา 
      

1.1 ประชุมปฏิบตัิการ แผนการด าเนินงานสห
กิจศึกษาของคณะกรรมการด าเนนิงาน
สหกิจศึกษา 

1 ครั้ง  1   

1.2 จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา และแบบฟร์อม
ต่างๆที่ใช้ในโครงการสหกิจศึกษาของ 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

1 ครั้ง   1   

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

1 ครั้ง    1  

1.4 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
โปรแกรมสหกิจศึกษา 

1 ครั้ง     1 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 โครงการ เตรียมการจัดการสหกิจ

ศึกษาของคณะ 
      50,000  

1.1 ประชุมปฏบิัติการ แผนการ
ด าเนินงานสหกจิศึกษาของ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา 

       
 

9,700 

 

 ค่าตอบแทน       4,200  
 -ค่าวิทยากร 1 คน 7 ชม. 600 บาท 4,200  
 ค่าใช้สอย       5,500  
 - ค่าอาหารว่าง 20 คน 2 ครั้งๆ ละ 25 บาท 1,000  
 - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 1 ครั้งๆ ละ 100  บาท 2,000  
 - ค่าจ้ดท าเอกสาร 1 ครั้ง 25 เล่ม ๆ ละ 100  บาท 2,500  

1.2 จัดท าคู่มือสหกจิศึกษา และ
แบบฟร์อมต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ
สหกิจศกึษาของ คณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกจิศึกษา 

       
 

7,740 

 

 ค่าตอบแทน       1,800  
 -ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชม. 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย       2,500  
 - ค่าอาหารว่าง 20     คน 1 ครั้ง ๆ ละ 25  บาท 500  
 - ค่าอาหารกลางวัน 

 
20 คน 1 ครั้ง ๆ ละ 100  บาท 2,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
  ค่าวัสดุ       3,440  
 - ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1 รายการ 3,440  บาท 3,440  

1.3 ศึกษาดูงานสหกจิศึกษาของ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา 

      14,280  

 ค่าใช้สอย       14,280  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 22     คน 1 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท 5,280  
 - ค่าบ ารุงรักษารถ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 500   บาท 1,000  
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 4,000  บาท 8,000  

1.4 ศึกษาดูงานสหกจิศึกษาของ
นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษา 

      18,280  

 ค่าใช้สอย             18,280   
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 22      คน 1 วัน ๆ ละ 240  บ บาท 5,280  
 - ค่าบ ารุงรักษารถบสั 1 ครั้ง 2 คัน ๆ ละ 1,500  บาท 3,000  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 2 คัน ๆ ละ 4,000  บาท 8,000  
 - ค่าจ้างท าปูาย 2 ครั้ง 2 ปูาย ๆ ละ 1,000  บาท 2,000  

                  รวม       50,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการ เตรียมการ
จัดการสหกิจศึกษาของ
คณะ 

   6,000 44,000      50,000 

1.1  ประชุมปฏิบัติการ 
แผนการด าเนินงานสหกจิ
ศึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกจิศึกษา 

    
 

4,200 

 
 

5,500 

      
 

9,700 

 1.2 จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา 
และแบบฟร์อมต่างๆ ที่ใช้
ในโครงการสหกิจศึกษาของ 
คณะกรรมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา 

    
 

    1,800 

 
 

5,940 

      
 

7,740 

 1.3 ศึกษาดูงานสหกิจ
ศึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกจิศึกษา 

     
14,280 

      
   14,280 

 1.4 ศึกษาดูงานสหกิจ
ศกึษาของนักศึกษา
โปรแกรมสหกิจศึกษา 

     
   18,280 

      
   18,280 

รวม    6,000 44,000      50,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  6,000   
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  11,440 14,280 18,280 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (.ของที่ระลึก)     
      
 รวม  17,440 14,280 18,280 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศึกษา 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. เชิงปริมาณ 

1) กรรมการสหกจิศึกษา ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา จ านวน 20 คน 
2) กรรมการสหกจิศึกษา ร่วมศึกษาดงูาน ด้านสหกิจศึกษา จ านวน 20 คน 
3) นักศึกษาโปรแกรมสหกจิศึกษา รว่มศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา จ านวน 60 คน 

1.2. เชิงคุณภาพ 
1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

1.3. เชิงเวลา 
1) การด าเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลเุปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลเุปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลเุปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา  คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
                 2.1  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนให้มีความทันสมัย 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑติให้สามารถท างานได้หลากหลาย 

2.2  ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  2.2.1  มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1: ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน 
    คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 
  2.2.2  มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.3.1  มิติที ่1 ด้านประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดที ่4 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ มาตรฐานคุณภาพของ    
   สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา (4.1  มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต ) 

 2.3.2  มิติที ่2 ด้านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่ 6  ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  

   (6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา) 
2.4 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556  

2.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ 

    วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ  

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนของบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการกับหน่วยงานเอกชน  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1  ปี 
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  
     ด าเนินการได้ทันที 
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1224341031 โครงการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศกึษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม  คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการขอ้มูลข่าวสาร  

(สกอ.3.1)  
2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่  (สงป.9) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (สงป.11) 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (สงป.13) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่ก าหนด (สงป.14) 
    5.   ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (กพร.5.2) 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : งานฝุายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วันทนา  เนาว์วัน 
  
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีสร้างบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถมคีุณธรรมจริยธรรม น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ท างาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ สถาบันอุดมศึกษาจะบรรลุตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัยหรือคณะได้
ต้องมีกลไกที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการ
ท างานตลอดจนการด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการระบบการให้ค าปรึกษา
ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน และการวัดผลของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อปูองกันอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา  รวมทั้งมีการปรับระบบการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะในการให้
ค าปรึกษา ในระบบการให้ค าปรึกษามากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกเรียน การ
ลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน และการวัดผลกับนักศึกษาสามารถศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร  
 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนอาจารย์ที่ร่วมประชุมบทบาทหน้าท่ีของที่ปรึกษา 50 คน 
1.2 คณะมรีะบบการให้ค าปรึกษาทางเว็บไซด ์ 1 ระบบ 
1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษาในแต่ละ

ภาคเรยีน  
80 ร้อยละ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 การด าเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 8 เดือน วันเริ่มต้น: 1    ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 31  สิงหาคม 2555 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วางแผน 
            

2 เตรียมแบบฟอร์มของอาจารย์ที่ปรึกษา             
3 ท าระบบที่ปรึกษาทางเว็บไซด ์             
4 ด าเนินการของโครงการ             
5 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงาน             
6 จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และประชุมวางแผน 
1 ครั้ง  1   

2 เตรียมแบบฟอร์มของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง   1   
3 ด าเนินการโครงการ 3 ครั้ง   1 1 1 
4 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
2 ครั้ง  1  1 

5 จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 1 เล่ม     1 
        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 โครงการพัฒนาระบบการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่
นักศึกษา 

       
 

15,000 

 

 ค่าใช้สอย 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
-  ค่าอาหารว่าง 

 
1 
2 

 
มื้อละ 
มื้อละ 

 
50 
50 

 
คนละ 
คนละ 

 
100 
25 

 
บาท 
บาท 

7,500 
5,000 
2,500 

 

 ค่าวัสดุ       7,500  
 -  ค่าถ่ายเอกสาร 2 ครั้งละ 2500 แผ่น .40 บาท 1,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 
 

-  ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 12 รายการ 6,500 บาท 6,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการพัฒนาระบบ
การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นักศึกษา 
 

     
 

15,000 

      
 

15,000 

รวม     15,000      15,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  7,500 7,500  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอืน่(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  7,500 7,500  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะในการให้ค าปรกึษา 
สามารถท าให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ลดปัญหาที่ท าให้นักศึกษาจ านวนมากมีผลการเรียนตกต่ าและลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา  
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักศึกษากับคณะและมหาวิทยาลยั 
4. เพื่อช่วยวางรากฐานการเรยีนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาใหส้ าเร็จตามหลักสูตร 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1)   จ านวนที่ร่วมประชุมบทบาทหน้าท่ีของที่ปรึกษาจ านวน 50 คน 
2)   คณะวิทยาการจัดการมรีะบบให้ค าปรึกษาทางเว็ปไซต์ 1 ระบบ 
3)   นักศึกษามีความพอใจในระบบให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 80 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่ปรึกษา ร้อยละ 80 
2) นักศึกษามีความพืงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 80 

1.3 เชิงเวลา 
1) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลเุปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลเุปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลเุปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
               2.1   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  
 และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนให้มีความทันสมัย 
  กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.1   ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 2.2.2  มิติที ่2  ด้านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6  ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา   

  (6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษา) 
2.3 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัตริาชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2553 – 2556 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพมาตรฐาน และมคีณุธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติ  
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  2.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพมาตรฐาน และมคีุณธรรม จรยิธรรม  
                                      สอดคล้องกับคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความ 
                                      ต้องการของสังคม ท้องถิน่ ประเทศชาติ 
         กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา เพื่อพัฒนา 
                          ศักยภาพของนักศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติบณัฑติที่พึง 
                          ประสงค์ 

2.3.2 วัตถุประสงค์ที่ 3: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี                       
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้    
 กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า  

3.2 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าท่ีปรึกษาและบริการด้านข่าวสารข้อมลู 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอยา่งอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ ์
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

ตัวบ่งช้ีที่ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร (ด้านสังคมศาสตร์) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

        ด าเนินการได้ทันที คณะ/สาขาวิชามีความพร้อมทั้งทางด้านบคุลากรและสถานท่ี 
 
 
 
 
 



223 
 

1224341032 งานพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: . ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
5. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ส าคัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาบุคลากร  ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได้มีความรู้อย่างเช่ียวชาญในศาสตร์
ของแต่ละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน   

ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554  มาตรฐานที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร และผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยจาก สมศ. ที่แจ้งผลการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
จ านวน 2 มาตรฐานมาพิจารณา คือ มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนที่ได้ 2.35 ผลการประเมินพอใช้  
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนที่ได้ 3.22 ผลการประเมินพอใช้   และจากแผนมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2550-2552 นโยบายที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  ตัวบ่งช้ีที่ 1 (1) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพท้ังใน/ต่างประเทศ  รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี งบประมาณ 
2553 – 2556  ซึ่งคณะไดต้ระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร   และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแ ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดเพื่อบรรลุระดับความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 
ส่วนได้แก่ (1) การพัฒนาอาจารย์ประจ า  พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจ าที่ได้รับการสนับสนุน มีโอกาสที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด และ  (2) การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่ง
บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

 การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนส าคัญที่จะน าพาคณะวิทยาการจัดการ 
ไปสู่วิสัยทัศที่ก าหนดไว้ว่า “ภายในปี 2556  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะที่จัด
การศึกษา และวิจัยด้านบริหารจัดการช้ันน าในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น” 
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เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการจ านวน 44 คน  
และสายสนับสนุนจ านวน 7 คน  ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และน าไปสู่การบูรณาการให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค์   

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 อาจารย์ประจ าทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง     
44  คน 

1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  ไดร้ับการพัฒนาวชิาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี    

7 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. อาจารย์ประจ า จ านวน 44 คน ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2.2. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  
2.3. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง 

และ สกอ.  (กพร1,2)  ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ปีงบประมาณ  
                      

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ                  
1.1  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  

ฝึกอบรม  สมัมนา  ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
            

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการเดินทางไปราชการ  
ฝึกอบรม  สมัมนา ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.1  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

44 คน  12 20 12 

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการ
เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

7 คน  2 4 1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนนุ 
        

1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

      167,500  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าลงทะเบียน 10 คน - - - บาท 45,000   
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน ค่าเบีย้เลีย้ง 

ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 
 

44 
 

คน  
 
- 

 
- 

   
  - 

 
บาท  

 
122,500  

 

1.2 พัฒนาบุคลากรสนับสนุน ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

      32,500  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าลงทะเบียน 3 คน - - - บาท 9,000   
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน ค่าเบีย้เลีย้ง 

ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 
 
7  

 
คน  

 
- 

 
- 

   
  - 

 
บาท  

 
23,500  

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     1  200,000  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 1. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

        67,500 100,000      167,500 
 

2. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

   9,000 23,500      32,500 

รวม      76,500 123,500      200,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  16,500 28,500 9,000 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  46,200  75,600  24,200 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  62,700 104,100 33,200 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 51 คน  ได้รับการพัฒนาตาม 

ศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. คณะวิทยาการจัดการ  มีระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 
แผนปฏิบัติการของกระทรวง และ สกอ.  ตามตัวช้ีวัด กพร 1และ 2   สูงขึ้นกว่าเดิม 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
  1.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ านวน 44 คน
2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน  ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี จ านวน 7 คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) อาจารย์ประจ า จ านวน 44 คน ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2) บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  

1.3 เชิงเวลา 
1) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ปีงบประมาณ  
2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนบัสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นสากล 
  กลยุทธ์ : พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
2.2.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพการศึกษา 

  ประเด็นนโยบายที่ 4.1  นโยบายการศึกษา (4.1.3, 4.1.6, 4.1.7) 
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2.3 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ :  ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ท  องถิ่น ประเทศชาติ 
          กลยุทธ์ :  พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุสมบัตทิี่พึงประสงค ์

            กลยุทธ์ :  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยาการเรียนรู้ เพื่อ  
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา   

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรืออย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้  

3. ความพร้อมของโครงการ  
   ด าเนินการได้ทันที
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1224341033 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การแลกเปลีย่นบุคลากรกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU)  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ : แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต : 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย : งบบ ารุงการศึกษา  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ : 290,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และคณะวิทยาการจัดการ  ได้ต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี รวมทั้งได้ลงนามความร่วมมือแล้วนั้น  คณะวิทยาการ
จัดการ  โดยสาขาการท่องเที่ยว  ได้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและมีความพร้อมที่จะด าเนินการติดต่อประสานงาน  เพื่อให้เกิด
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อได้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  ซึ่งต้อง
ศึกษากระบวนการจัดการศึกษาของชาติ  ให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลตามนโยบายการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และเพื่อให้คนไทย  โดยเฉพาะในท้องถิ่นได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา  สามารถ
พัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  อันเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ  ฐานความรู้ที่พึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน  คณะ
วิทยาการจัดการได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลา 17 ปี  พัฒนาการยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ทั้ง 
ๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างหลากหลาย  ที่สามารถเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลก  ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ  
สถาบันการศึกษาจึงควรใช้โอกาสของกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรได้ก้าวหน้า  โดย
การเจรจาแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ ระหว่างนักการศึกษาของสถาบันที่เปิดสอน  หลักสูตรที่สอดคล้องกันทั้งในและ
ต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  เกิดประสบการณ์  และได้แนวทางในการศึกษา  นักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า 

อนึ่ง ในการศึกษาหลักสูตร  ได้มีความทันสมัยก้าวหน้าเป็นสากล จะสามารถตอบตัวช้ีวัดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้  รวมทั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์   

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาส าหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับสากล เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

           การจัดการเรียนการสอน 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

เจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัย
เคียงจู ประเทศเกาหลีใต้  

 
2 

 
ครั้ง 

1.2 ด าเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 

1 ครั้ง 

1.3 เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ด้านการ
ท่องเที่ยวหรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ครั้ง 

1.4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 30 ช่ัวโมง 
1.5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 1 ครั้ง 
1.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  5 เล่ม 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส่งอาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ชัดเจน ณ มหาวิทยาลัย
เคียงจู ประเทศเกาหลีใต้   

            

2 ด าเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน  

            

3 เชิญวิทยากรต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

4  จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร 

            

5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 

            

6 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เ พื่ อ พั ฒนา ค ว า มสั ม พั น ธ์ ไ ป สู่ ก า ร
แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ชัดเจน และ
เป็ น ไ ป ได้  ณ  มหาวิ ทยาลั ย เ คี ย ง จู 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอ่ืนๆ 

2 ครั้ง  1  1 

2 ด าเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือ
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกัน  

1 ครั้ง  1    

3 เชิญวิทยากรต่างประเทศ บรรยายทาง
วิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ด้านการ
ท่องเที่ยวหรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

12 ช่ัวโมง   1  

4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร 

30 ช่ัวโมง      

5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มา
เยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 

1 ครั้ง   1  

6 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 5 เล่ม    1 
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หนว่ย 
1 ส่งอาจารย์เดินทางไปประชุม 

ปรึกษา เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่
ชัดเจน และเปน็ไปได้ณ 
มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศเกาหลี
ใต้ หรือประเทศอื่นๆ 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

190,870 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ค่าใช้สอย 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงตา่งประเทศ 
-  ค่าพาหนะ 
-  ค่าน้ ามันรถยนต ์
-  ค่าบ ารุงรักษารถ  
-  ค่าทางด่วน 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 

 
5 
5 
2 
2 
4  
2 

 
คนละ 
คนละ 
ครั้งละ 
ครั้งละ 
ครั้ง  
คน 

 
5 
1 
1 
1 
2 
1 

 
วันละ 
ครั้ง 

คันละ 
คันละ 
คันละ 
วันละ 

 
2,100 

131,890 
   2,000 

500 
500 
 240 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท  

190,870 
52,500 

131,890 
4,000  
1,000 
1,000 

480 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หนว่ย 
2 ด าเนินการเพ่ือจัดส่งอาจารย์และ/

หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 

 ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 
- ค่าน้ ามันรถยนต์ ค่าบ ารุงรักษารถ 
ค่าทางด่วน 
- ค่าจ้างท าเอกสารประชาสมัพันธ์ 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสด ุ

 
3 
3 
1 
 
1 

 
คน 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
1 

2000 
2  

 
วันละ 
แผ่นละ 
รายการ 

 
240 
10 

5,000 

 
บาท 
บาท 
บาท 

25,000 
720 

4,280 
20,000 
5,000 
5,000  

 

3 เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ 
บรรยายทางวิชาการ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเท่ียว
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

33,800 
 
 
 

 

 ค่าตอบแทน 
-  ค่าวิทยากร 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าอาหารว่าง 

 
2 
 

50 

 
คนละ 

 
คนละ 

 
12 
 
4 

 
ช่ัวโมงละ 

 
มื้อละ 

 
1,200 

 
25 

 
บาท 

 
บาท 

 
28,800 

 
5,000 

 

4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศกึษา 
คณาจารย์และบุคลากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18,000 
 
 

 ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนอาจารยส์อน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
1 

 
 

ครั้ง 
  

 
 

30 

 
 

ช่ัวโมง 

 
 

600 

 
 

บาท 

18,000 
 

18,000 

 

5 ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก
ต่างประเทศ 

 
 

 
 

   
 

 
 

17,330 
 
 

 ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผูม้า
เยือนจากต่างประเทศ 
-  ค่าที่พัก 
-  ค่าน้ ามันรถ และค่าบ ารุงรักษารถ 
ค่าทางด่วน ในการรับส่ง รับรองแขก 
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
1 
 
3 
 
 
2 

 
ครั้ง 

 
ห้องละ 

 
 

วันละ 

   
 
 

650 
 
 

240 
  

 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
  

17,330 
10,000 

 
1,850 
5,000 

 
480 

  

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       290,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. ส่งอาจารย์เดินทางไปประชุม 
ปรึกษา เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปสู่การ
แลกเปลีย่นทางวิชาการที่
ชัดเจน และเป็นไปได้ทั้ง
ประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศ
อื่นๆ 

    190,870      190,870 

2. ด าเนินการเพื่อจดัส่งอาจารย์
และ/หรือนักศึกษาไป
แลกเปลีย่นกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน 

     30,000      30,000 

3.  เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ 
บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) 
ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

   28,800 5,000      33,800 

4. จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร 

   18,000        18,000 

5.  ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก
ต่างประเทศ 

     
  

17,330       
17,330 

รวม    46,800 243,200      290,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน  113,874 176,126  
 - ค่าตอบแทน   46,800  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  113,874 129,326  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  113,874 176,126   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU) 
2.   บุคลากรได้รับความรู้และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ 
3.   เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักหลักสูตรการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนคร  

 ศรีอยุธยา   
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 เชิงปริมาณ 

1) ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลง
ทางวิชาการร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศเกาหลีใต้ 2 ครั้ง 

2) ด าเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน จ านวน 1 ครั้ง 

       3) เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอ่ืนท่ี 
      เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง 
       4) จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 30 ช่ัวโมง 
       5) ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 1 ครั้ง 
      6) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานจ านวน 5 เล่ม 

1.2 เชิงคุณภาพ 
       1) บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ร้อยละ 80 

1.3 เชิงเวลา 
1)  บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รบัการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด    

ปีงบประมาณ  
2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลเุปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลเุปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลเุปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1  รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนบัสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้นเอกลักษณ์เพื่อมุ่งสูค่วามเป็น
สากล 
    กลยุทธ์ที ่5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสตูรนานาชาติ 
    กลยุทธ์ที ่7 : พัฒนาก าลังคนใหส้อดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.1  มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย ์  
                  2.3  ความสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2556  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 : การพัฒนาาสถาบันสู่สากล 
 2.3.1  ยุทธศาสตร์  : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกสาลักษณ์เพื่อมุ่งสูค่วาม
เป็นสากล 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 :  ส่งเสริมและพฒันานักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศ
และการใช้ชีวิตในสังคมทีมหีลากหลายทางวัฒธรรม 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจารย์เพื่อศักยภาพในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนการสอน 

2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ ์
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอยา่งอิสระภายใน 1  ปี 
สมศ. ตวับ่งช้ีที่ 2 คณุภาพของของบัณฑติปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมตราฐานคณุวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

       ด าเนินการได้ทันที บุคลากรมคีวามพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 
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1224341034  โครงการ พัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย และรูปแบบการขอทุนวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับกลยุทธข์อง
หน่วยงานและแหล่งทุน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ : แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง : . ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต :       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต : 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษษต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย : งบบ ารุงการศึกษา งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ : 200,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นของคณะ ซึ่งในการพัฒนางานวิจัยจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ เช่น มีแผนการวิจัย มีการสนับสนุนทรัพยากร และผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในขณะที่ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ
ด้านนี้ ในองค์ประกอบท่ี 4 มีคะแนนประเมินเพียง 2.80 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เกี่ยวกับจ านวน
นักวิจัย  และเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ที่ควรจะมีค่าไม่ต่ ากว่า 25,000 บาทต่อหัว ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีค่าเพียง 
13,900 บาทต่อหัวเท่าน้ัน 

นอกจากน้ีการวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่มนุษย์ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา
วิถีการด ารงชีวิต ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น และมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้นหากมนุษย์ที่ต้องมี
ภารกิจด้านการเรียนการสอนที่ควรมีองค์ความรู้พร้อมและเพียงพอที่จะถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ  ในที่นี้ได้แก่อาจารย์และ
นักศึกษา อันเป็นบทบาทที่ส าคัญที่สุดของคณะวิทยาการจัดการ หรือสถาบันการอุดมศึกษาทุกแห่ง 

อย่างไรก็ตามบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีเป็นจ านวนมากที่เป็นบุคลากรที่บรรจุรับเข้ามาใหม่ ที่ยังขาด
ประสบการณ์และแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัย รวมทั้งยังไม่เห็นความส าคัญของงานวิจัยเท่าท่ีควร ท้ังๆ ที่งานวิจัยเป็นภารกิจ
โดยตรงของตนเองที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งว่า อาจารย์มีหน้าท่ีสอนและวิจัย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่างานวิจัยเป็นงาน
ละเอียดอ่อนต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้หลากหลายสาขา และในการเขียนโครงการต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์อีก
หลายระดับ ต้องแสดงให้เห็นถึงเปูาหมาย ความชัดเจนของกระบวนการพร้อมจะปฏิบัติได้จริง ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งในแง่หน่วยงานเองและการเผยแพร่ที่กว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วย ดังนั้นบุคลากรจึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีศักยภาพอย่างเพียงพอที่จะผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายมีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้ คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นควร
เสนอโครงการที่จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ และการเขียนโครงการวิจัยตาม
รูปแบบของการขอทุนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแหล่งทุนต่างๆ ได้ 

 
วัตถุประสงค์   

1. มีจ านวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น (สงป.28) 
2. บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ (สกอ.4.2) 
3. พัฒนางานและกลไกการพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
4. สนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เพิ่มขึ้น (สกอ.4.3) 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีโครงการวจิัย พร้อมเสนอขอทุนงบแผ่นดินปกต ิ 3 โครงการ 
1.2 มีโครงการวจิัย พร้อมเสนอขอทุนมหาวิทยาลยั 10 โครงการ 
1.3 มีโครงการวจิัย พร้อมขอทุนภายนอก 2 โครงการ 
    

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรที่ร่วมโครงการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบต่างๆ ได้ทุกคน 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินโครงการสามารถแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1  มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมปฏิบตัิการพัฒนาองค์ความรู้ การท าวิจัย             
2 ปฏิบัติการเขียนโครงการภายใต้ค าแนะน าวิทยากร             
3 น าเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการบริหารโครงการ             
4 ผู้ร่วมโครงการเสนอโครงการหลังปรับปรุง

โครงการวิจัย (เค้าโครง)  
            

5 พร้อมเสนอแหล่งทุนต่างๆ             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ท าวิจัย 
5 ครั้ง  5   

2 ปฏิบัติการเขียนโครงการภายใต้
ค าแนะน าวิทยากร 

15 ชุด  9 6  

3 น าเสนอโครงการผ่านคณะ
กรรมการบริหารโครงการ 

15 ชุด   15  

4 ผู้ร่วมโครงการเสนอโครงการหลัง
ปรับปรุงโครงการวิจัย (เค้าโครง)  

15 ชุด   15  

5 พร้อมเสนอแหล่งทุนต่างๆ     1  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 

และรูปแบบการขอทุนวจิัยท่ีสอด 
คล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
แหล่งทุน 

        

 ค่าตอบแทน 
-  ค่าวิทยากร 
-  ค่ากรรมการตรวจ/บริหารโครงการ 
-  ค่าตอบแทนในการหาข้อมูล  
เบื้องตน้ ทั้งข้อมลูทุตยิภูม ิ,ปฐมภูม ิ
(พื้นที่) 

 
5 
5 
 
4 
 

 
ครั้งๆ ละ 
ครั้งๆ ละ 

 
ครั้งๆ ละ 

 

 
15 
9 
 

16 
 

 
ช่ัวโมงๆ ละ 
ช่ัวโมงๆ ละ 

 
คนๆ ละ 

 

 
600 
600 

 
500 

 

 
บาท 
บาท 

 
บาท 

 

104.000 
45,000 
27,000 

 
32,000 

 

 

 ค่าใช้สอย 
-  ค่าจัดท าเอกสารเค้าโครง 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-  ค่าบ ารุงรักษารถ 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
15 
4 
4 
4 

 
ชุด 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
15 
- 
- 

20 

 
เล่ม 
- 
- 

วันๆ ละ 

 
100 

1,000 
500 
240 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

47,700 
22,500 
4,000 
2,000 

19,200 

 

 ค่าวัสดุ 
-  ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐาน
การเขียนโครงการ 
-  ค่าวัสดุส านักงาน 

   
82,5
00 
 
- 

 
แผ่น 

 
- 

 
.40 

 
- 

 
บาท 

 
- 

48,300 
33,000 

 
15,300 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. พัฒนาการองค์ความรู้
ด้านการวิจัย และรูปแบบ
ก า ร ข อ ทุ น วิ จั ย ที่ ส อ ด 
ค ล้ อ ง กั บ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานและแหล่งทุน 

   104,000 96,000      200,000 

            
รวม    104,000 96,000      200,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน  104,000 96,000  
 - ค่าตอบแทน  104,000   
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   96,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงนิรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  104,000 96,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดประสบการณ์ในการเตรียมท าวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
2.   สามารถเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยได้ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 
3.   สามารถเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานและแหล่งทุนอื่นๆ ได้ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) มีโครงการวจิัย พร้อมเสนอขอทุนงบแผ่นดินปกจ านว 3 โครงการ 
2) มีโครงการวจิัย พร้อมเสนอขอทุนมหาวิทยาลยั จ านวน 10 โครงการ 
3) มีโครงการวจิัย พร้อมเสนอขอทุนภายนอก จ านวน 2 โครงการ 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรทีร่่วมโครงการสามารถเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบตา่งๆ ได้ทุกคน  

1.3 เชิงเวลา 
1) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลเุปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลเุปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลเุปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 

 2.1.1  นโบยายที่ 2 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการวิจัย เพื่อสรา้งสรรค์นวตักรรม 
 และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น   
 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

   กลยุทธ์ที ่2 : ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกในการตอบสนองงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 

   
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

                2.2.1  ตัวบ่งช้ีที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่  
(กลุ่มสาขาวิชามนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

        2.3  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.3.1  มิติที ่1 : ด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่3 : จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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2.4 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัตริาชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553-
2556  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปญัญาสากล 

  2.4.1   วัตถุประสงค์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการวิจัย 
                 กลยุทธ์ : ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค ์
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 

สกอ. องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 26 จ านวนโครงการวิจัย 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

        ด าเนินการได้ทันที
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1224341035 โครงการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าหรับการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกาตามมาตรฐานหลักสูตร 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา 
วงเงินงบประมาณ: 40,000  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดี : ล ายอง  ปลั่งกลาง 
  
หลักการและเหตุผล 

ศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ดังจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนสาขาวิชา
ใหม่ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการประกอบการต่างๆ ทั้งภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐบาล ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการแม้จะได้เปิดสอนอยู่ถึง 8 หลักสูตร แต่ก็พบว่ามีบางหลักสูตรที่
ล้าสมัย นักศึกษาลดลง จึงน่าจะแสดงได้ว่าควรได้มกีารทบทวน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้มากยิ่งข้ึน พร้อมกับการ
แสวงหาอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกัน เพื่อความเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสังคมที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน 

อาชีพการงานในปัจจุบัน แม้จะมีให้เลือกมากขึ้น มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตค่อนข้างมากก็ตาม แต่ในการ
ท างานใดๆ ก็ตามย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบและทักษะหลายส่วนตามลักษณะของงาน แต่ทักษะด้านการประกอบการเป็น
ส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานต่างๆ ประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และถึงพร้อมด้วยคุณภาพของ
งานและการด ารงชีวิต 

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาหลักสตูร ซึ่งเปรยีบเหมือนผลติภณัฑ์ใหม่นั้นควรได้มีการส ารวจตลาดหรือส ารวจเพื่อ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ตามมาตรฐานและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรใหม่ของ
มหาวิทยาลยัที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารหลักสูตรของ สกอ.(TQF) จึงเห็นควรเสนอโครงการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นฯ ดังกลา่ว 
วัตถุประสงค์   

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมของประชาชนในสังคมท้องถิ่นภาคกลางที่มีท้ังคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถดา้นการบริการจดัการและการประกอบการทุกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพของสังคม
วัฒนธรรมที่ดีงามเปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม ่ 2 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ประชาชนเขตภาคกลางและใกล้เคียง มีองค์ความรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงระยะปีงบประมาณ 2555 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การจัดประชุมคณะท างาน             
2 ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2 โครงการ             
3 จัดท าร่างหลักสูตร 2 หลักสตูร             
4 วิพากษ์หลักการ             
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมส าเนาเสนออนุมัติ             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การจัดประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง             
2 ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2 

โครงการ 
2 ครั้ง             

3 จัดท าร่างหลักสูตร 2 หลักสตูร 2 หลักสตู
ร 

            

4 วิพากษ์หลักการ 2 ครั้ง             
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมส าเนาเสนอ

อนุมัต ิ
2 ครั้ง             

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การจัดประชุมคณะท างาน         
2 ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2 

โครงการ 
      9,000  

 ค่าใช้สอย       4,000  
 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 2 ครั้ง 2 คน 500 บาท 2,000  
 ค่าบ ารุงรักษารถ 2 ครั้ง 2 วัน 500 บาท 1,000  
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 ครั้ง 2 วัน 500 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ       5,000  
 ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
3 จัดท าร่างหลักสูตร2 หลักสูตร       3,200  
 ค่าใช้สอย       3,200  
 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 1 ครั้ง   2,000 บาท 2,000  
 ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 10 เล่ม 120 บาท 1,200  

4 วิพากษ์หลักการ       23,400  
 ค่าตอบแทน       14,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน 6 ช่ัวโมง 600  14,400  
 ค่าใช้สอย       4,000  
 ค่าอาหารว่าง 10 คน 2 ครั้ง     25 บาท 500  
 ค่าบ ารุงรักษารถ 1 ครั้ง 1 วัน 500 บาท 500  
 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1 ครั้ง 1 วัน 500 บาท 500  
 ค่าเช่าสถานท่ี 1 ครั้ง 1 วัน 2,500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ       5,000  
 ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมส าเนา

เสนออนมุัต ิ
      4,400  

 ค่าวัสดุ       4,400  
 ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง 1100 หนา้ๆละ 40 บาท 4,400  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดประชุมคณะท างาน            
ด าเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ 2 โครงการ 

    9,000      9,000 

จัดท าร่างหลักสูตร2 
หลักสตูร 

    3,200             3,200 

วิพากษ์หลักการ    14,400 9,000           23,400 
ปรับปรุงและแก้ไขพร้อม
ส าเนาเสนออนุมัต ิ

    4,400      4,400 

            
รวม    14,400 25,600      40,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน    14,400 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  9,000 3,200 13,400 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  9,000 3,200 27,800 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้หลักสตูรใหม่ท่ีพัฒนาขึ้น 2 หลกัสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลกัสูตร 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) ประชาชนเขตภาคกลางและใกล้เคียง มีองค์ความรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
1.3 เชิงเวลา 

1) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1 เป็นไปตามเปูาหมายเชิงปริมาณ 
2.2 เป็นไปตามเปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3 เป็นไปตามเปูาเชิงเวลา. 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553-2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 3 : สนับสนุน รว่มมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 

         กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 2.1.2  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุลักษณ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียน นักศึกษาและบึคลากร 

         ยุทธศาสตร์ที ่5 : เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศลิปวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.1  มาตรฐานท่ี 1 : กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2 : คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 2.2.2  มาตรฐานที่ 1 : กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   2554 
 2.3.1  มิติที ่2 :  มิติด้านคณุภาพ 
          ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
2.4 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2553-2556   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน   ท้องถิ่น ด้วย
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2.4.1 กลยุทธ์ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามศาสตร์การวิจัย การวิจัยสถาบันการวิจัยชั้นเรียน 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกกรจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและการประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1  ปี 
สงป. ตัวบง่ช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

กนผ.55-1 
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1224341036 งานการจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: บ ารุงการศึกษา งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 328,095 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  
หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ จ านวน        
9  สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจ าเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การเรียมสัมฤทธิ์
ผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จ านวนทั้งสิ้น 60  วิชา นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ เพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพของตนใน
อนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจ าเป็นต้องเชิญผู้เชียวชาญและช านาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ  

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ท้ังในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงาน

ต่าง ๆ  



253 
 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดร้ับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 208 คน 
1.2 มีวัสดฝุึกส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ 60 รายวิชา 
1.3 จัดอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 1 โครงการ 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 9 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.2. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ  การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้ง
มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสรมิการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            
            

 1.1 จัดซื้อวัดสุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัต ิ             
 1.2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            
            

              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัดสฝุึกปฏิบตัิในรายวิชาปฏบิัติ 60 วิชา - 31 - 29 
2 จดัซื้อวัสดุ คา่ตอบแทนวิทยากรในการ

เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 ภาค

เรียน 
- 1 - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือวัดสุฝึกปฏิบัติในรายวิชา

ปฏิบัต ิ
      192,255  

 ค่าวัดสุ         
 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 60 วิชา ๆ ละ  คนๆละ 105 บาท 192,255  
2 จัดซ้ือวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรใน 

การเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

      135,840  

 2.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึก       2,400  
      ประสบการณ์วิชาชีพ         
 ค่าตอบแทน         
 ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน 2 ช่ัวโมง 1,200 บาท 2,400  
 2.2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุการเตรียม

และฝึก 
        

      ประสบการณ์วิชาชีพ       70,640  
 ค่าวัสดุ       70,640  
 - ค่าปูายโครงการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ปูาย 1,000 บาท 1,000  
 - ค่าวัสดุโครงการเตรียมและฝึก 1 ครั้ง ๆ ละ     59,640  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง ๆ ละ - - 0.40 บาท 10,000  
 2.3 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา       62,800  
 ค่าใช้สอย       62,800  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 50 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท 12,000  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าทางด่วน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 25,000  
 - ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์ 10 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ  500 บาท 5,000  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 208 คน ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 20,800  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       328,095  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อวัดสฝุึกปฏิบตัิใน
รายวิชาปฏิบัต ิ

    192,255      192,255 

2.จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทน
วิทยากรในการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   2,400 133,440      135,840 

            
รวม    2,400 325,695      328,095 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  2,400   
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  234,765  90,930 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงนิอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  237,165  90,930 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มวีัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ฝึกปฏิบตั ิและการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. คณะวิทยาการจัดการ สามารถจดัการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการ

จัดการ ให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. นักศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์วิชาชีพ และไดร้ับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดร้ับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 208 คน 
2) มีวัสดฝุึกส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบัต ิจ านวน 60 รายวิชา 
3) จัดอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 1 โครงการ 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 9 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน

รายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2)  บุคลากรนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เชิงเวลา 
1) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1.  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2.  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3.  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทกุรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนและคุณลักษณะ

ของกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.3. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.4. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.25555      
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555-2558): นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพ 

ชีวิต ข้อ 4.1.5 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม 

       2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2553-2555 
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2.1.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
                         ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น  
                         และประเทศชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑติให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเปน็ 
                            เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555  
                         นโยบายที่ 1 : ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ ์
                                          มาตรฐานและยกระดับสู่ความเปน็เลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของ  
                                          สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

    ยุทธศาสตร์  : ผลิตบณัฑิตให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา 
                                ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ 
                                ประเทศชาติ 
               กลยุทธ์      :  ด้านการเรยีนการสอน 

2.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
                         2553-2556 : ยุทธศาสตร:์ มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการ 
                         ของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 
 สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต   

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระบบการจัดการเรยีนการสอน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของ
บัณฑิต 

สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร (ด้านสังคม) 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1224341037 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 414,095 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
 
 

 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑติของคณะวิทยาการจดัการ  รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ  และการบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากภารกิจดังกล่าว  คณะฯ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ และซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงานที่เป็นบริการส่วนกลางของคณะ  รวมทั้งครุภัณฑ์ของส านักงานสาขาทั้ง 9 
สาขาวิชา  รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจ
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ  โดย
แบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา  จ านวน 9 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์  โดยมีส านักงานคณบดีเป็นศูนย์กลางในการ
อ านวยความสะดวกแก่สาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกล่าว  อีกท้ังยังมีหน้าท่ีในการให้บริการแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  
ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งในการด าเนินการตาม
ภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกล่าว  ส านักงานคณบดีมีความจ าเป็นจะต้องให้บริการด้านติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการใช้โทรศัพท์  โทรสารต่าง ๆ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์  โทรสาร  เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ส านักงานคณบดีมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค์   

    1. คณะวิทยาการจัดการมีวสัดคุรุภณัฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายสนบัสนุน 

     2. คณะวิทยาการจัดการมีบรกิารสาธารณูปโภค ได้แก่โทรศัพท์  โทรสาร อากรสแตมป์  สนับสนนุการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ 

       3. คณะวิทยาการจดัการมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 ครั้ง    
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  และวสัดุการเรียนการสอน 9 สาขาวิชา 
1.2 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้อยา่งต่อเนื่องตลอดป ี 10 ส านักงาน/

สาขาวิชา 
1.3 มีการจ่ายค่าโทรศัพท์  โทรสาร สแตมป์ 12 เดือน 
1.4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 8 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความ

สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้งนักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบ ารุง
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.  คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดซื้อ  จัดจ้าง  และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 
3.2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
3.3. มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ   

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน              
2 ซ่อมแซมครภุณัฑ์ของส านักงานคณบดี และของสาขาทั้ง 9 สาขา             
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค             
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 8 ครั้ง              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 5 ครั้ง  2 2 1 
2 ซ่อมแซมครภุณัฑ์ของส านักงานคณบดี

และของสาขาท้ัง 9 สาขาวิชา 
6 ครั้ง  3 2 1 

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 9 ครั้ง  4 3 2 
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  8 ครั้ง  3 3 2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
  งานสนับสนนุการจัดการเรียนการ

สอน/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/ จ่าย
สาธารณูปโภค 

      414,095  

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        197,895  
 ค่าวัสดุ            197,895  
   - ค่าวัสด ุ 5 ครั้ง - -     
      ไตรมาส 2 2 ครั้ง - - 90,000 บาท 90,000  
      ไตรมาส 3 2 ครั้ง - - 60,000 บาท 60,000  
      ไตรมาส 4 1 ครั้ง - - 47,895 บาท 47,895  
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส านักงาน

คณบดี และของสาขาท้ัง 9 
สาขาวิชา 

      100,000  

    ค่าใช้สอย     -         
    - ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 6 ครั้ง  -    100,000  
      ไตรมาส 2 3 ครั้ง - - 50,000 บาท 50,000  
      ไตรมาส 3 2 ครั้ง - - 30,000 บาท 30,000  
      ไตรมาส 4 1 ครั้ง - - 20,000 บาท 20,000  
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค       17,000  
 ค่าสาธารณูปโภค                 
   - ค่าโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป ์ 9 ครั้ง       
      ไตรมาส 2 4 ครั้ง - - 1,500 บาท 6,000  
      ไตรมาส 3 3 ครั้ง - - 2,000 บาท 6,000  
      ไตรมาส 4 2 ครั้ง - - 2,500 บาท 5,000  
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 
        

 ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม          99,200  
      - ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 8 ครั้ง 1 วัน 12,400 บาท 99,200  
                            รวม         414,095  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

งานสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน/ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

             
414,095 

1. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน      197,895       197,895  
2. ซ่อมแซมครภุัณฑ์ของ
ส านักงานคณบดี และของ
สาขาท้ัง 9 สาขาวิชา 

     
100,000  

      
100,000 

3. จ่ายค่าสาธารณูปโภค      17,000     17,000  
4.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

    
99,200  

       
99,200  

             
            

รวม    99,200 297,895 17,000     414,095 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  37,200 37,200 24,800 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  140,000 90,000 67,895 
 - ค่าสาธารณูปโภค    6,000  6,000  5,000 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
             รวม  183,200 133,200 97,695 
 รวม 414,095 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความสะดวกและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้งนักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงา นภายนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  และวสัดุการเรียนการสอน จ านวน 9 สาขา 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้อยา่งต่อเนื่องตลอดปี จ านวน 10 ส านักงาน/

สาขาวิชา 
3. การจ่ายค่าโทรศัพท์  โทรสาร สแตมป์ จ านวน 12 เดือน 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 8 ครั้ง 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) อาจารย์ประจ า คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้ง
นักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2)  คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เชิงเวลา 
1) จัดซื้อ  จัดจ้าง  และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 
2) มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
3) มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ   
4) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี
3.2. การรายงานผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ  (SAR) 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554) 

นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต (4.1.1, 4.1.2) 
2.1.1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร:์ มุ่งพัฒนา

คุณภาพ คณุธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเ้กิด
ความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.2.  ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555  
                        นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ ์
                                            มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของ   
                                            สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
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  ยุทธศาสตร์  : ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนา 
                     ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสงัคม ท้องถิ่นและ   
                     ประเทศชาติ                

             กลยุทธ์      :  ด้านการเรียนการสอน 
2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิการประจ าปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร:์ มุ่งพัฒนาคุณภาพ คณุธรรมและการจดัการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น  
สังคมและ ประเทศ โดยใหเ้กิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) 
  นโยบายที่ 2 นโยบายในการพัฒาระบบสารสนเทศและการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการ  

        เรียนการสอน  มาตรการที ่2.1 จัดให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแตล่ะห้องเรยีนอย่างครบถ้วน 
2.5. ความสอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 

สกอ.  องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู ้

สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 7 มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1224341038  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผลการประเมินห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษาคงคลัง  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  2,000,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
  
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้ งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมานั้น  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นอาคารที่จัดการเรียนการสอนได้รบัความเสียหายมาก  ในส่วน
ของอาคารคณะวิทยาการจัดการ มีน้ าท่วมขังที่ช้ันล่างของอาคารสูงประมาณ 2 เมตร ท าให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ห้องส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมช ารุด เสียหายเป็นส่วนมาก รวมทั้งพื้นที่ภายในภายนอก
อาคารก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมาก  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะในส่วนของอาคารเรียนมีความต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เนื่องจากห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะ และที่ส าคัญส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะ  จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนท่ีสุดเป็นอันดับแรก  

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอ คณะจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาห้องเรียน
เพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีอาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2554   
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบไฟฟูาเรียบร้อยแล้ว  จึงท าให้อาคารมีความพร้อมในการเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน
ในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนที่ส าคัญคือ เครื่องปรับอากาศ  คณะจึงมีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ที่อาคารที่ 41 ของคณะวิทยาการ
จัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารตามภาระหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

1. อาคาร 41  อาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงานคณบดี  
ห้องพักอาจารย์  มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งพร้อมใช้งาน 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงขึ้น 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ติดตั้งครภุัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 41  1 ระบบ 
        

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1 มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ 

เรียนรู้  อยู่ในระดับ 4 คะแนน  
               2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 75 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา  
3.1 สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมเตรียมด าเนินการสอบราคาจัดหาครุภณัฑ์             
2 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ             
3 ประเมินผลและรายงานผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดหาครภุณัฑ ์
2 
 

ครั้ง  2   

2 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ 1  ระบบ  1   
3 ประเมินผลและรายงานผล 1 ครั้ง   1  
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ประชุมเตรียมด าเนินการสอบราคา

จัดหาครุภัณฑ์ 
 

2 
 

คร้ัง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 
พร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย  

 
1 

 
ระบบ 

     
1,998,900 

 

 2.1 เครื่องปรับอากาศ  
      ขนาดไม่ต่ ากว่า   30000 BTU 

   
  

 
17 

 
เครื่อง ๆ ละ 

 
37,500 

 
บาท 

 
637,500 

 
 

 2.2 เครื่องปรับอากาศ  
      ขนาดไม่ต่ ากว่า   35000 BTU 

 
  

 
  

 
30 

 
เครื่อง ๆ ละ 

  
43,500 

 
บาท 

 
1,305,000  

 

 2.3 พัดลมระบายอากาศ  
      ขนาดไม่ต่ ากว่า   8 น้ิว 

 
 

 
 

 
47 

 
เครื่อง ๆ ละ 

 
1,200  

 
บาท 

  
   56,400 

 

                
3 ประเมินผลและรายงานผล 2 คร้ัง      1,100  
 3.1 ประเมินผล 1 ครั้ง 75 ร้อยละ 1 ครั้ง 1,100 ส ารวจความพึง                                    

พอใจของ
นักศึกษา 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
  3.2 รายงานผล 1 ครั่ง 5 เล่ม     
      - - -  
 รวมเงิน จ      2,000,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์     1,100  1,998,900    2,000,000 
               
            

รวม     1,100   1,998,900    2,000,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   1,100   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์   1,998,900   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  2,000,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาคาร 41  อาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงานคณบดี  

ห้องพักอาจารย์  มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งครบทุกห้อง 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 75 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
           1.1 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ระดับ 4 คะแนน 
                      1.2 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี กพร. 5.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

2.    เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี  
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1  การส ารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ  
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.   ประเภทโครงการ:  

1.1  โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟ้ืนฟูอาคาร สถานท่ี ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ 

1.3  แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
1.4  เปูาหมายบริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถ 

แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีบประมาณ  
พ.ศ.2553–2555  

2.1.1 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์ :  ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ 
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลยั 

2.2  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
                           2.2.1  มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
                                   ตัวช้ีวัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ   
                                   4.1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                                          ภายใน  1 ปี  
 



272 
 

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

       
3. ความพร้อมของโครงการ  

              ด าเนินการได้ทันที 
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1224341038 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ  

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผลการประเมินห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษาคงคลัง  หมวดครุภัณฑ ์

วงเงินงบประมาณ:  1,998,900 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี

  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

  
1. ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  พร้อม 
ติดต้ัง 
   1.1 เครื่องปรับอากาศ 
   1.2 เครื่องปรับอากาศ 
   1.3 พัดลมระบายอากาศ 

 
1 ระบบ 

 
17 เครื่อง 
30 เครื่อง 
47 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
1,998,900  

 
37,500 
43,500 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,998,900 
 

  637,500 
1,305,000 
   56,400 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
คุณลักษณะ  
1.1 ขนาดไม่ต่ ากว่า 30000 BTU  
1.2 ขนาดไม่ต่ ากว่า 35000 BTU 
1.3 ขนาดไม่ต่ ากว่า 8 น้ิว 

กนผ.55-1 
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2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1224342039 งานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000    บาท 
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน  : นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์
  

 

หลักการและเหตุผล 
ภาระงานที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ  การตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินการจัดการ

ด้านวิชาการและการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร          
ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ และกลไกอันส าคัญของผู้บริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝูาระวัง
ให้หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร  เพ่ือให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานได้รับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้น ท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ   

หน่วยตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาและอบรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ  การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในที่กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายให้เป็นไปตามมาตรฐาน        

การตรวจสอบ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าผลของการตรวจสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการให้         
เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน  
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เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในไดเ้ข้ารับการอบรม สัมมนาเกียวกับ

งานตรวจสอบ 
2 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้  ความช านาญในงานตรวจสอบร้อยละ 80 

ของการตรวจสอบภายใน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถจัดท า
แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จสามารถเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 

ปฏิทนการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บุคลากรอบรม สมัมนา และการไปราชการ             

แผนการด าเนนิงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บุคลากรอบรม สมัมนา และการไป

ราชการ 
4 ครั้ง 1 1 1 1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 บุคลากรอบรม สมัมนา และการไป

ราชการ 
      

25,000 
 

1.1 ค่าใช้สอย         
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง/ที่พัก/พาหนะ/

ลงทะเบียน 
4 ครั้ง      25,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       25,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเร่ิมต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

บุคลากรอบรม สมัมนา 
และการไปราชการ 

    25,000      25,000 

รวม     25,000      25,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ 2,000 9,000 9,000 5,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวชิาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 2,000 9,000 9,000 5,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ความช านาญในขบวนการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรที่รับการอบรม  สัมมนาและไปราชการ  สามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ  

น ามาจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ร้อยละ 70 ของ
จ านวนหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีไปใช้ตรวจสอบและออกรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1  โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
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2.3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555 
 2.3.1  มิติที่ 4 : มิติดา้นการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 
 หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1224342040  งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 60,000    บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน  : นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์
  

หลักการและเหตุผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ตั้ งขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  ก าหนดให้กระทรวง ทบวง กรม  
หรือส่วนราชการ  ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและจังหวัด  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือช่วยให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามเปูาหมายอย่าง            
มีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายในมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์   โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระและตามมติคณะกรรมการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  1/2550   เมื่อวั นที่  4  มกราคม  
2550 

ตามโครงสร้างการจัดองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายในจะมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
เป็นกรรมการ  ในแต่ละปีงบประมาณ  ทางหน่วยตรวจสอบภายในจะด าเนินการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในโดยกรรมการจะหารือเพ่ือพิจารณาใน
เรื่องของการประเมินความเสี่ยง  แผนการตรวจสอบ  การควบคุมภายในและผลการตรวจสอบประจ าปี  
รวมทั้งให้ค าแนะน าในเรื่องการบริหารจัดการในหน่วยตรวจสอบภายใน   

ในการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีความจ าเป็นที่จะต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือ
สนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 มีแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่จะต้องส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

และกรมบัญชีกลาง 
1 ฉบับ 

2 มีรายงานการตรวจสอบ ท่ีจะต้องส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 1 ฉบับ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

ของการตรวจสอบภายใน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมกับการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน  เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อ/จัดหาวัสด ุ             
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
3 ประชุมเพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั             

แผนการด าเนนิงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อ/จัดหาวัสด ุ 4 ครั้ง 1 1 1 1 
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 ครั้ง  1  1 
3 ประชุมเพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย 
1 ครั้ง    1 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเร่ิมต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ       48,000  
1.1 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสดุส านักงาน 3 ครั้ง     31,000  
 -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 3 ครั้ง     15,000  

1.2 ค่าใช้สอย       2,000  
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 คร้ัง     10,000  
3 ประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
1 คร้ัง      2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       60,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อ/จดัหาวัสด ุ     48,000      48,000 
2.ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

   10,000       10,000 

3.ประชุมเพื่อจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยั 

    2,000      2,000 

รวม    10,000 50,000      60,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  5,000  5,000 
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ 10,000 20,000 10,000 10,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวชิาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 10,000 25,000 10,000 15,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. มีแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบน าไปปฏิบัติการตรวจสอบ  
1.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบริหารจัดการส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1  โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1224342041  โครงการฟ้ืนฟูหน่วยตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดบักลางและรพดบัสงูมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดบั

สากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000    บาท (งบ บ.กศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน : นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์
  

 

หลักการและเหตผุล 
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ ดูแลและท าให้เกิดการควบคุมที่ดีของมหาวิทยาลัย อันจะ
น าไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อ          
การด าเนินการตามนโยบาย ยุทศาสตร์และผลงานของมหาวิทยาลัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมสูงอย่างรวดเร็ว   โดยห้องท างานของหน่วยตรวจสอบภายในได้
อยู่อาคาร 3 ชั้น 1 ท าให้ได้รับความเสียหายทั้งวัสดุและครุภัณฑ์    และหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 
จึงมีความจ าเป็นต้องฟื้นฟูให้หน่วยงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปกติ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพและมีการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน และครุภัณฑ์มาใช้แทนวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานและครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมคีรุภัณฑ์ใช้เพื่อการด าเนินงาน 

เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
2 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

ของการตรวจสอบภายใน     
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วย
นับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ 1 คร้ัง 1    

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์         
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ     25,000  
 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ     10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       35,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเร่ิมต้น: 1 ตุลาคม 2554 วนัสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณปูโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์       35,000     
รวม       35,000    35,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจา้งประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์ 35,000    
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคา่ใช้จา่ยบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอืน่(ค่าใชจ้่ายในส านกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอืน่(ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอืน่(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอืน่(ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอืน่(งานพฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย)ี 
    

 - เงินรายจ่ายอืน่ (............................................)     
      
 รวม 35,000    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนนิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. มีครุภัณฑ์เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและครุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1  โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
                    2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทนัท ี
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โครงการฟ้ืนฟหูน่วยตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดบักลางและรพดบัสงูมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดบั

สากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000    บาท  (งบ บ.กศ.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน : นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์
  
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 25,000 25,000 หน่วยประมวลผลความเร็วไม่นอ้ยกว่า  2.0 

GHz 
     หน่วยความจ าหลัก  3  GB 
     หน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า  320 GB 
     จอภาพแบบ  LCD 
      
2 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 10,000 10,000 สามารถปริน้สีและขาว/ด า 
      
      
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
      

รวม 35,000  
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 1010100 ส านกังานอธกิารบดี (กองกลาง) 
1224342042 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 33,153,750 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกา ร
พัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่
สังคม  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย  โดยมีงาน
บริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ท าหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้
เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้การบริหารงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล้องตัว 

2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพื่อให้มีการด าเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ลูกจ้างช่ัวคราว 158 อัตรา 
1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 
1.3 เพื่อบริหารจดัการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกต ิ 4,500 คน 
1.4 เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวสัดอุุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 350 คน 
1.5 เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
1.6 เพื่อเป็นการบรหิารงานมหาวิทยาลัย 1 งาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ส านักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานดา้นบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             
1 งบบุคลากร             
2 งบด าเนินงาน             
3 งบรายจ่ายอื่น             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       
1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
2 งบด าเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 
3 งบรายจ่ายอื่น 12  เดือน 3 3 3 3 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย      

   

 งบบุคลากร       14,726,710  
 ค่าจ้างช่ัวคราว       14,726,710  
 - คณะวิทยาศาสตร ์ 15 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,197,360  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คณะครุศาสตร์(รวมต่างชาติ) 9 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   818,520  
 - คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (รวมต่างชาติ) 
11 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,418,160  

 - คณะวิทยาการจัดการ 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   305,880  
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   203,280  
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   427,440  
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 34 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   2,920,080  
 - กองกลาง 56 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   4,645,680  
 - กองนโยบายและแผน 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   517,200  
 - กองบริการการศึกษา 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   200,160  
 - กองพัฒนานักศึกษา 10 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   836,280  
 - ค่าครองชีพ 6% 158 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   742,000  
 - ค่าจ้างส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 4 

% 
158 อัตราๆละ 12 เดือน ๆละ   494,670  

 งบด าเนินการ       13,377,130  
1.2 ค่าตอบแทน       2,035,780  

 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
(สภามหาวิทยาลัย,คณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ,สภาคณาจารย์,สภา
วิชาการ,กบม.,คณะกรรมการร่าง
กฎหมาย) 

         1,807,200  

 - ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

      228,580  

1.3 ค่าใช้สอย       2,046,340  
 - ค่าเบี้ยประกันสังคม 5% 12 เดือน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 61,362 บาท 736,340  
 - ค่าใช้สอย พัฒนาบุคลากร 12 เดือนๆละ 12 เดือนๆ ละ 2,500 บาท 30,000  
 - ค่าวิชาชีพวิศวกร 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆ ะ 5,000 บาท 180,000  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ       1,000,000  
 - เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000  

1.4 ค่าวัสด ุ       500,000  
 - ค่าวัสดสุ านักงาน       500,000  

1.5 ค่าสาธาณูปโภค       8,795,010  
 - ค่าโทรศัพท์       879,500  
 - ค่าน้ าประปา       1,759,000  
 - ค่าไฟฟูา       6,156,510 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบรายจ่ายอื่น       5,049,910  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  

(รักษาความปลอดภัย) 
12 เดือน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 346,700 บาท 4,160,400  

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
มหาวิทยาลยั 

      489,510  

 - ค่าลิขสิทธิ์ SAP       400,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       33,153,750  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

     



296 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

 14,726,710  2,035,780 2,546,340 8,795,010    5,049,910 33,153,750 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม  14,726,710  2,035,780 2,546,340 8,795,010    5,049,910 33,153,750 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว 3,681,700 3,681,700 3,681,700 3,681,610 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน 130,780 635,000 635,000 635,000 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ 596,340 650,000 650,000 650,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,225,010 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย) 1,040,100 1,040,100 1,040,100 1,040,100 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลยั   250,000 239,510 
 - ค่าลิขสิทธิ์ระบบบรหิารงบประมาณและการเงิน    400,000 
 -      
 -      
 -      
      
 รวม 7,638,920 8,196,800 8,446,800 8,871,230 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการบรหิารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

2.1. จ านวนบุคลากร 
2.2. จ านวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2.3. จ านวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

3. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
3.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
3.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
3.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

4. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
4.1. การส ารวจ โดยใช้แบบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) : นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2   ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลยั:  
2.3   ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
 2.3.1  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดา้นการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
         ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1224342043 โครงการฟ้ืนฟูงานส านกังานอธิการบดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,495,160 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมสูงอย่างรวดเร็วและท่วมขังเป็นเวลานานตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2554 ซึ่งท าให้ทรัพย์สินจ านวนมากเกิดความเสียหายทั้งอาคาร สถานท่ี วัสดุ และครุภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดูแลของหน่วยงาน โดยเฉพาะกองต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี รวมทั้งส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการหลายส่วน 
ซึ่งมีเอกสารข้อมูล ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมากเสียหายและต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ต่อไป 
2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีครุภณัฑ์ใช้เพื่อการด าเนินงาน 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ ์ 16 รายการ 
1.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 งาน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ส านักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานดา้นบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง             
              
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนบั 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์ 16 รายกา

ร 
16    

2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 งาน 1    
        
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหต ุปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์       1,245,160  
2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 งาน ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ   250,000  
 รวมท้ังสิ้น       1,495,160  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

     



301 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อครุภณัฑ ์       1,245,160    1,245,160 
2.ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง        250,000   250,000 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม       1,245,160 250,000   1,495,160 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์  1,245,160   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   250,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  1,245,160 250,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 มีครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80 
2.4 บรรลเุปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครุภณัฑ ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2.  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) 
นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2   ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลยั:  
2.3   ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
 2.3.1  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดา้นการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
         ตัวช้ีวัดที ่12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
(PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1224342043 โครงการฟ้ืนฟูส านักงานอธกิารบดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,495,160 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  

 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 (บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 18 เครื่อง 23,000 414,000 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
แบบ i3  และมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Disk) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 
TB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB    
 - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่
น้อย กว่า 18.5 นิ้ว 
ใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ เสยีหาย
จากอุทกภัย 
กลุ่มงานการเงิน 5 เครื่อง 
กลุ่มงานพัสดุ 3 เครื่อง 
กลุ่มงานอาคารฯ 2 เครื่อง 
กลุ่มงานบุคลากร 3 เครื่อง 
กลุ่มงานบริหารฯ 2 เครื่อง 
กลุ่มงานกิจการฯ 2 เครื่อง 
รองอธิการบดีฝุายบริหาร 1 เครื่อง 

2 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
เลเซอร ์

  6 เครื่อง 12,490  74,940 - ขาว-ด า/สี   12/8  แผ่น/นาที 
(A4)  
- ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
600x600 dpi ใช้ที่ห้องรอง
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 (บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 
อธิการบดีฝุาย บริหารและฝุาย
วางแผนฯ กลุ่มงานพัสดุ กลุม่งาน
บุคลากร กลุ่มงานจัดหารายได้ 
เลขาอธิการบด ี

3 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 12,700 12,700 - ขาว-ด า/สี   35  แผ่น/นาที (A4)  
- ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
4800x1200 dpi 
ใช้ที่กลุ่มงานอาคารสถานท่ีฯ 

4 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 5 เครื่อง 12,900 64,500 - Print ขาวด า 35, สี 34 แผ่น/
นาที 
- Scan ความละเอียดไมต่่ ากว่า 
4800 dpi 
- Copy  ขาวด า 35, สี 34 แผ่น/
นาที ย่อ-ขยาย 25 – 400 % 
- Fax รับส่ง 3 วินาที/แผ่น 
ใช้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักพิมพ์ กลุ่มงานบริหารงานฯ 
กลุ่มงานกิจการฯ ฝุายยานพาหนะ 

5 เครื่องสแกนเนอร ์ 3 เครื่อง 19,900 59,700 - ความละเอียดสูงสุด 2400x2400 
dpi 
- แสดงภาพหลังจากสแกน 
ภายใน 7 วินาที 
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมตั ิ
ใช้ที่กลุ่มงานการเงิน 
กลุ่มงานบุคลากร 
กลุ่มงานจัดหารายได ้

6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง 24,990 49,980 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
แบบ i3  และมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Disk) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
500 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)   
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า   
4 GB   
ใช้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ
ส านักพิมพ ์
 

7 เครื่องถ่ายเอกสารระบบ 
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 98,000 98,000 -ความเร็วไม่ต่ ากว่า 20 แผ่น/นาที 
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยาย ได ้
ใช้ที่กองกลาง  
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 (บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 
ส านักงานอธิการบด ี

8 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 
ชนิดข้อแข็ง 

1  เครื่อง 9,500 9,500 - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 
สูบ 
- 1.6 แรงม้า @ 7000 รอบ/นาที 
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
- ความจุน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ต่ ากว่า 
1 ลิตร  
ใช้ที่ภาคพื้นดิน  กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

9 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง 13,500 13,500 - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิด 
สูบแนวนอน 
- เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 3.5 แรงม้า 
- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว  
ภาคพื้นดิน  กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี

10 เครื่องท าลายเอกสาร 2 เครื่อง 16,000 32,000 -ท าลายเอกสารได้ครั้งละ 
ไม่ต่ ากว่า19 แผ่น 
-มีระบบท าลายลวดเย็บ 
-มีระบบท าลายบัตรเครดิตและ 
แผ่นCD 
-มีระบบตดัไฟอัตโนมัต ิ
-ขนาดถังบรรจุไม่ต่ ากว่า 39 ลิตร 
ใช้ที่กลุ่มงานพัสดุ 1 เครื่อง 
กลุ่มงานบุคคล 1 เครื่อง 

11 เครื่องเชือ่ม 1 เครื่อง 26,000 26,000 -เป็นเครื่องเชื่อมระบบ MMA 
-แรงดันไฟในการเชื่อมไม่ต่ ากว่า 
26 Volt 
ใช้ที่โรงซ่อมบ ารุง กลุ่มงาน อาคาร
สถานท่ีฯ 

12 เครื่องพริ้นเตอร ์ 1 เครื่อง 13,790 13,790 -Print ขาวด า 30 แผ่น/นาท ี
-หน่วยความจ าไม่ต่ ากว่า 16 MB 
ใช้ที่กลุ่มงานพัสด ุ

13 โต๊ะประชุม 5 ชุด 16,350 81,750 -โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ ากวา่ 
180x90x75 ซม. 
-พร้อมด้วยเก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน 5 ตัว 
ใช้ประจ าห้องรองอธิการบด ี
ห้องผู้ช่วยอธิการบด ี
และกลุม่งานพัสด ุ

14 โต๊ะท างาน 4 ชุด 40,000 160,000 ประกอบไปด้วย 
-โต๊ะท างานขนาดไม่ต่ ากว่า  
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 (บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 
180x90x75 ซม. 
-ตู้ข้างขนาดไมต่่ ากว่า 120x48x70 
ซม. 
-ตู้ลิ้นชักขนาดไม่ต่ ากว่า 
42x60x45 ซม. 
-ตู้ไซด์บอร์ดขนาดไมต่่ ากว่า 
180x48x80 ซม. 
-เก้าอี้ท างานหนังบุนวม 
ใช้ประจ าห้องรองอธิการบด ี

15 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 44,500 44,500 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
แบบ i5  และมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Disk) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 
TB       
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อย 
กว่า 23 น้ิว 
ใช้ส าหรับงานเขียนแบบ ของกลุ่ม
งานอาคารฯ 

16 เครื่องถ่ายเอกสารระบบ 
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 98,000 98,000 -ความเร็วไม่ต่ ากว่า 20 แผ่น/นาที 
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยาย ได ้
ใช้ที่กองบริการการศึกษา  
ส านักงานอธิการบด ี

17 ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและ 
โรงซ่อม โลหะ 

1 งาน 255,000 255,000 -ปรับปรุงผนังห้องเดมิ 
-ปรับปรุงฝูาเพดาน 
-ปรับปรุงประตูเหล็กม้วน 
ห้องเก็บพัสดุ และโรงซ่อมโลหะ 
-ปรับปรุงงานสีและซ่อมผนัง 
ที่แตกร้าว 
ห้องเก็บพัสดุและโรงซ่อมโลหะ 

รวมท้ังสิ้น 1,495,160  
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1224342044 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 ส านักงานอธกิารบดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,000,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาวินัย 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีอาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ที่สร้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2554   
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบไฟฟูาเรียบร้อยแล้ว  จึงท าให้อาคารมีความพร้อมในการเป็นอาคารปฏิบัติงานของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยกองกลาง กองบริการการศึกษา แต่ยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ส าคัญคือ ระบบเครื่องปรับอากาศ  
การติดตั้งห้องประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ เพื่ออาคารส านักงาน
อธิการบดี สามารถใช้ปฏิบัติงานและการบริหารตามภาระหน้าที่ของส านักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้รับบริการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้อาคาร 44  อาคารส านักงานอธิการบดี พร้อมใช้ปฏิบัติงานในส่วนการให้บริการของส านักงานประกอบด้วย
กองกลาง กองบริการการศึกษา มีครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ และห้องประชุมพร้อมใช้งาน 

2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
 1.1 มีหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบตัิงานและเข้าใช้อาคารส านักงานอธิการบดี 2 กอง 
 1.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการของส านักงานอธิการบดีของ 2 กอง 4,000 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของส านักงานอธิการบดี กองกลาง และกองบริการการศึกษา 

  
3. เปูาหมายเชิงเวลา  

3.1 สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบอาคารใหม่             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบอาคารใหม่ 2 รายการ   2  
        

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบอาคารใหม่         
 - ระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ     1,700,000  
 - ตกแต่งห้องประชุมและระบบห้อง

ประชุม 
1 งาน     3,300,000  

 รวมเงิน จ      5,000,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ใหม ่

      1,700,000 3,300,000   5,000,000 

            
รวม        1,700,000 3,300,000   5,000,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ      
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์    1,700,000  
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   3,300,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   5,000,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาคาร 44  อาคารส านักงานอธิการบดี กองกลาง กองบริการการศึกษา มีครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศครบ

ทุกห้อง 
2. นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงขึ้น 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ      

1.1 หน่วยงานส านักงานอธิการบดี ท่ีเข้าใช้อาคาร จ านวน 2 กอง  
1.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการของส านักงานอธิการบดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
1.1 ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับบริการส านักงานอธิการบดี  กองกลาง กองบริการการศึกษา  

ไม่น้อยกว่าร้อละ 85 
เชิงเวลา 

1.1 ระยะเวลาในการให้บริการตามรอบปีงบประมาณ 9 เดือน 
 2.  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี  

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1  การส ารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ  
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.   ประเภทโครงการ:  

1.1  โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟ้ืนฟูอาคาร สถานท่ี ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ 

1.3  แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
1.4  เปูาหมายบริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถ 

แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
      2.1  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีบประมาณ  

พ.ศ.2553–2555  
2.1.1 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
กลยุทธ์ :  ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับกระบวนการเรยีนการสอน และการ 

ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลยั 
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2.2  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                           2.2.1  มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
                                   ตัวช้ีวัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ   
                                   4.1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                                          ภายใน  1 ปี  

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

       
3. ความพร้อมของโครงการ  

              ด าเนินการได้ทันที 
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1224342044 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 ส านักงานอธกิารบดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 5,000,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาว  นัย 

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

  
1.ระบบเครื่องปรับอากาศ 
    
 

 
1 ระบบ 

 
 

 

 
1,700,000  

 
 

 

 
1,700,00

0 

 
คุณลักษณะ  
1.1 ขนาดไม่ต่ ากว่า 30000 BTU  
1.2 ขนาดไม่ต่ ากว่า 35000 BTU 

1.4 ขนาดไมต่่ ากว่า 8 น้ิว 
2.ตกแต่งห้องประชุมและ 
ระบบห้องประชุม 

1 งาน 
 
 

 

3,300,000 
 
 

 

3,300,00
0 

 

คุณลักษณะ  
ตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุมตามมาตรฐานการ
ประชุม 
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1224342045 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,000,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มหีอพักให้บริการแก่บุคลากรนั้นซึ่งปัจจุบันหอพักได้ถูกน้ าท่วมท าให้ไม่เกิดความ
เสียหายเป็นจ านวนมากและด้วยสภาพเก่าหอพักก็พุพังมากเลยต้องมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขึน้มาใหม่เพื่อให้บริการแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย  
โดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ท าหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร
ให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มีอาคารที่พักอาศัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.
1 

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 1 อาคาร 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีอาคารที่พักอาศัยไว้ให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย อย่างม ี

ประสิทธิภาพสูงสดุ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย             
              
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 1 อาคาร     
         
        
        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 1 อาคาร ๆ ละ 1 อาคาร ๆ ละ 1 อาคาร ๆ ละ 5,000,000  
 ปีงบประมาณ 55 ตั้งงบ 

5,000,000 
        

 ผูกผัน 56                 
8,000,000 

        

    รวมเป็น             
13,000,000 

        

          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,000,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย 

       5,000,000    

            
            
            
            
            
            
            
รวม        5,000,000    
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบคุลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   2,500,000 2,500,000 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   2,500,000 2,500,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้บุคลากรมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกดตี่อมหาวิทยาลัยในการจัดสรรบ้านพักอาศัย 
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีที่พักอาศยัที่ดขีึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
     2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 -2555 
 2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ   
                2.3  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
     ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรียนรู ้

2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป.   
      ตัวบงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.5  ความสรอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 



320 
  

1224342045 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,000,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล 
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 ก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย 

1 อาคาร 5,000,000 5,000,000 มาตราฐาน 
- เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน จ านวน  

20 ห้อง 
- เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่พร้อมห้องน้ า 

ในตัว 
 

     
     
     

รวม 5,000,000  
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1224342046 โครงการจัดซ้ือรถ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 6,922,600  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรถบัสไว้ค่อยให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและ
นักศึกษา จ านวนสามคัน ซึ่งสภาพรถแต่ละคันมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่าสามปีขึ้นไป ใช้ได้จริงประมาณสองคัน มีสภาพที่เสื่อม
จ านวนหนึ่งคัน ประกอบกับรถบรรทุกส าหรับการขนย้ายสิ่งของที่อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีเพียง
รถบรรทุก 4 ล้อเพียง 1 คัน ซึง่ไม่เพียงพอการให้บริการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงขอจัดซื้อรสบัสใหม่หนึ่งคันเพื่อทดแทนรถบัสเก่าที่มีสภาพเสื่อมและใช้งานได้ไม่ดี 
และรถบรรทุกเพื่อให้การขอเข้ารับบริการของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีบุคลากรและนักศึกษาได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรถบัสและรถบรรทุกท่ีมีศักยภาพและพร้อมให้บริการกับบคุลากร  นักศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อรสบัสปรับอากาศ 1 คัน 
1.2 จัดซื้อรถบรรทุก 1 คัน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีรถบสัและรถบรรทุกให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนบคุลากรของ

มหาวิทยาลยั 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

ด าเนินการจัดซื้อรถบสัและรถบรรทุกแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 รถบัสปรับอากาศ             
2 รถบรรทุก             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์       
 - รถบัสปรับอากาศ 1 คัน    1 
 - รถบัสบรรทุก 1 คัน    1 
        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์         
 1.1 ค่าครุภัณฑ ์         
 - รถบัสปรับอากาศ 1 คัน ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1  คัน ๆ ละ 5,400,000  
 - รถบัสบรรทุก 1 คัน ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1  คัน ๆ ละ 1,522,600  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       6,922,600  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อครุภณัฑ ์       6,922,600    6,922,600 
            
รวม       6,922,600     
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์    6,922,600 
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม    6,922,600 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามรีถบัสปรับอากาศ 

และรถบรรทุกให้บริการที่มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

  2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555 
  2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ   
                 2.3   ความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรยีนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป.   
 ตัวบงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.5 ความสรอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
     ด าเนินการทันท ี
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1224342046 โครงการจัดซ้ือรถ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 6,922,600 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 รถบัส 1 คัน 5,400,000 5,400,000 มาตรฐาน 
- ขนาดไมเ่กิน 45 ท่ีนั่ง 
- ความสูงไม่เกิน 3.80 เมตร 
- ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
- ความกว้างประมาณ 2.55 เมตร 
- มีประตูผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 2 ประต ู
- ระบบไฮดรอลิคพร้อมเซฟตี้ ติดตั้งทีวี 

ขนาด 24 น้ิว และ 22นิ้ว พร้อมกล้อง
วงจรปิดตั้งด้านท้ายรถขณะถอย 

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- ตัวถังประกอบบนแชสซีว์ ขนาดไม่ต่ า

กว่า 380 แรง 

     
     
     

2 รถบรรทุก 1 คัน 1,522,600 1,522,600 มาตรฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 
- น้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,000 กก. 
- ความยาวกระบะไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร 
- ความกว้าไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร 
- กระบะคาร์โก้พร้อมหลังคาโดยสาร 

รวม 6,922,600  
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1244342047  โครงการประชาสัมพันธม์หาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมี ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ นางสุนทรี โพธ์ิกุล 
หลักการและเหตุผล 

โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริม สนับสนุน 
กิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยและประชาชน เข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย จึงต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายและประชาชนผ่า น
ทางช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. เพือ่ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ประชาชน 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนผู้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกิจการของมหาวิทยาลยั 5,000 คน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย 

  
3. เปูาหมายเชิงเวลา  

3.1 สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวม 
ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

มหาวิทยาลยั 
1 งาน  1 

        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธข์อง

มหาวิทยาลัย 
        

 งบด าเนินงาน       1,000,000  
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ       1,000,000  
 งบลงทุน       500,000  
 - เครื่องเสยีง 3 ชุดๆละ   13,500 บาท 40,500  
 - เครื่องบันทึกดีวีดี/เฮทดีดีพร้อม

ฮารด์ดิสก์ขนาด 160จีบี 
3 เครื่องๆละ   17,800 บาท 53,400  

 - บอร์ดคอลโทรลไฟพาร ์ 1 ตัวๆละ   24,500 บาท 24,500  
 - โคมไฟพาร ์ 4 ชุดๆละ   7,500 บาท 30,000  
 - พื้นเวท ี 6 ชุดๆละ   10,000 บาท 60,000  
 - โพเดียมอะครลิิคใส 2 ตัวๆละ   13,000 บาท 26,000  
 - เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด 2 เครื่องๆละ   49,700 บาท 99,400  
 - เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 1 ล าๆละ   75,000 บาท 75,000  
 - เรือท้องแบนพลาสติก 1 ล าๆละ   30,000 บาท 30,000  
 - เครื่องยนต์เรือ 2 เครื่องๆละ   23,000 บาท 46,000  
 - เครื่องฉายภาพ 1 เครื่องๆละ   15,200 บาท 15,200  
 รวมเงิน จ      1,500,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

    1,000,000  500,000    1,500,000 

            
รวม     1,000,000  500,000    1,500,000 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   500,000 500,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์   300,000 200,000  
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  800,000 700,000  



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย 
3. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ      

1.1 จ านวนผู้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกิจการของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 

1.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อละ 85 
เชิงเวลา 

1.1 ระยะเวลาในการให้บริการตามรอบปีงบประมาณ 9 เดือน 
 2.  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี  

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1  การส ารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ  
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.   ประเภทโครงการ:  

1.1  โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2555 

1.2 ยุทธศาสตร์ที ่4 : ผลติบัณฑิตให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ 

1.3  แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
1.4  เปูาหมายบริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถ 

แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
      2.1  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีบประมาณ  

พ.ศ.2553–2555  
2.1.1 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
 

2.2  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 
                           2.2.1  มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
                                   ตัวบ่งช้ี 6 ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน) 
 

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  



 

 

      ตัวช้ีวัด 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร  
      

2. ความพร้อมของโครงการ 
       ด าเนินการได้ทันที 



 

 

 
1244342047  โครงการประชาสัมพันธม์หาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 500,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาว  นัย 

 

รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

 1.เครื่องเสียงห้องเรยีน 
    
 

3 ชุด 13,500 40,500 คุณลักษณะ  
- Powered mixer 250w. 
- ตู้ล าโพง 5 น้ิว 140w 4 ตู้แบบติดผนัง 

2.เครื่องบันทึก DVD/HDD 3 เครื่อง 17,800 53,400 คุณลักษณะ  
- ฮารด์ดิสก์ขนาด 160GB 

3.บอร์ดคอลโทรลไฟบาร ์ 1 ตัว 24,500 24,500 คุณลักษณะ  
- LED dmx512 

-โคมไฟพาร ์ 4 ตัว 7,500 30,000 คุณลักษณะ  
- LED hi-power 3w 

-พื้นเวท ี 6 ชุด 10,000 60,000 คุณลักษณะ  
- ขนาด 180*240*20 ซม. 
- ปูพรมทอสีน้ าเงิน ขนาด 2 มม 
- โครงคร่าวเป็นเหล็กขนาด 2*2 น้ิว 
- พื้นไม้อัด ขนาด 20 มม. 

-โพเดียมอะครลิิคใส 2 ตัว 13,000 26,000 คุณลักษณะ  
- ขนาด 180*240*20 ซม. 
- ปูพรมทอสีน้ าเงิน ขนาด 2 มม 
- โครงคร่าวเป็นเหล็กขนาด 2*2 น้ิว 
- พื้นไม้อัด ขนาด 20 มม. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1224342048  โครงการ : การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

รายการ 

จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

- เครื่องบันทึกภาพ
วงจรปิด 

2 เครื่อง 49,700 99,400 คุณลักษณะ  
- ดีวีอาร์  
- 16 charnal 

- เรือท้องแบนไฟเบอร์
กลาส 

1 ล า 75,000 75,000 คุณลักษณะ  
- ขนาด 5.2*1.8*0.5 เมตร 

- เรือท้องแบน
พลาสติก 

1 ล า 30,000 30,000 คุณลักษณะ  
- ขนาด 5.1*1.63*0.5 เมตร 

- เครื่องยนต์เรือ 2 เครื่อง 23,000 46,000 คุณลักษณะ  
- ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 

- เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง 15,200 15,200 คุณลักษณะ  
- ความสว่างสูง 2600 ANSI lumens  
- ความละเอียดภาพแบบ SVGA (800x600 pixels) 

รวมท้ังสิ้น   500,000  



 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและลดความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: สัดส่วนของคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผูช่้วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ฝุายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวชิาการ (ก.พ.ต.) 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม , 
ผศ. จรญู  รัตนกาล, รศ.วนิช  สุธารัตน ์

  
หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จัดอยู่ในกลุ่ม 
(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปูาหมายที่จะก้าวสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีจ านวน ข้าราชการสายวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 48 คน (ร้อยละ 55.66) และ
รองศาสตราจารย์ 11 คน (ร้อยละ 13.31)   

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปูาหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 10 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ
คณาจารย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน 
ค าอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ต ารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  

 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถน าส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถน าส่งผลงานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
เปูาหมาย 
 
 1. เปูาหมายเชิงปริมาณ  

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 9 คน 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย ์ 5 คน 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย ์ - คน 



 

 

 
 
2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

  2.1 อาจารย์และบคุลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง 

                                   วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
  2.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ (สมศ.) 
  2.3 สัดส่วนของคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                                    รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์     

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 3.1 ร้อยละของผลงานทางวชิาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสดุ: 30 กันยายน 2555  

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

 ล า 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  จัดท าเร่ืองการขออนุมัตกิารเบิกเงินส าหรับค่าตอบแทนการ

การจัดท าผลงานทางวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ทีย่ื่นเร่ืองขอ
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ./ รศ.    

            

 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. (ส าหรับคณาจารย์ที่ยื่นเร่ืองขอผลงาน
ทางวิชาการ)  

            

2. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอน และ เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. 
/เอกสารค าสอน ระดับ ศ. 

            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดบัผศ. /เอกสารค าสอน ระดับ รศ.  

            

3. จัดท าการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมนิผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.   

            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ.   

            

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุายเลขานุการ กพต.               
 ค่าใช้สอยและวสัดุ   

- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ผศ. 

รศ.  

            

4. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินค่าอ่านผลงานทางวิชาการ ส าหรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ. รศ. 

            



 

 

 ล า 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. รศ. 

            

5. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   

            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพจิารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.) 

            

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุายเลขานุการ (กพต.)              
 ค่าใช้สอยและวสัด ุ

- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามันกรรมการพจิารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.)  

            

 

แผนการด าเนินงาน 

 ล า 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณรวมทั้ง

สิ้น หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ผลงานทางวิชาการ ระดบั ผศ. รศ.   
      

 ค่าตอบแทน 
-  ค่าตอบแทนค่าใช้จา่ยการสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.    

 
9 

 
คน 

 
- 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 -  ค่าตอบแทนค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.  

5 คน  2 2 1 

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสาร
ค าสอน ระดับ รศ. 

      

 ค่าตอบแทน   
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ.  

 
9 

 
ครั้ง 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารค าสอน ระดับ รศ.  

5 ครั้ง  2 2 1 

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ระดับ ผศ. รศ.  

- - - - - - 

 ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.   

 
9 

 
ครั้ง 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.    

5  ครั้ง - 2 2 1 

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุาย 14 ครั้ง  - 5 5 4 



 

 

 ล า 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณรวมทั้ง

สิ้น หน่วยนับ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 ค่าใช่สอยและวสัด ุ       
 -  ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามัน กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ.  
9 ครั้ง - 3 3 3 

 - ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ระดับ รศ.  

5 ครั้ง - 2 2 1 

4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงาน
ทางวิชาการ ระดบั ผศ. รศ.  

      

 ค่าตอบแทน   
-  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่าน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

 
9 

 
ครั้ง 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่านผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.  

5 ครั้ง - 2 2 1 

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ต.)  

      

 ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพจิารณา  

ต าแหน่งทางวิชาการ (กพต.)   

 
6 

 
ครั้ง 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุายเลขานุการ 
กพต.  

6 ครั้ง - 2 2 2 

 ค่าใช้สอยและวสัดุ  
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามันกรรมการพจิารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ (กพต.)  

 
6 

 
ครั้ง 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล า 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น

(บาท) 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ระดับ ผศ. รศ.  
760,000 - - - - 

 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท าผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ.  

 

360,000 

 

- 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 - ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท าผลงานทาง
วิชาการ ระดับ รศ. 

400,000 - 200,000 100,000 100,000 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ.  

57,600 - - - - 

 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ.  

 

35,100 

 

- 

 

11,700 

 

11,700 

 

11,700 

 - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ
ค าสอน ระดับ รศ. 

22,500 - 9,000 9,000 4,500 

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. /รศ.    

181,500 - - - - 



 

 

ล า 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น

(บาท) 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

 

36,000 

 

- 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.  

20,000 - 7,000 7,000 

 

6,000 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุาย  เลขานุการ ก.พ.ต. 69,500 - 23,168 23,166 23,166 

 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

- ค่าตอบแทนวัสดุน้ ามันส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ 
ผศ.  

 

36,000 

 

- 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 - ค่าตอบแทนวัสดุน้ ามันส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ 
ผศ.  

20,000 - 7,000 7,000 6,000 

4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ 
ผศ. รศ.  

245,400 - - - - 

 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่านผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ.  

140,400 - 46,800 62,400 31,200 

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงานทางวิชาการ 
ระดับ รศ. 

105,000 - 28,000 49,000 28,000 

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.)   

255,500 - - - - 

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.)   

 

150,000 

 

- 

 

41,667 

 

66,667 

 

41,666 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุาย  เลขานุการ ก.พ.ต.ชุด
ใหญ่  

69,500 - 23,168 23,166 23,166 

 ค่าใช้สอยและวัสดุ 

- ค่าตอบแทนวัสดุน้ ามันกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.)  

36,000 - 10,000 16,000 10,000 

       

 รวม 1,500,000 - 551,503 519,099 429,398 
 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
 
 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. รศ.  

   760,000       760,000 

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอน/เอกสารประกอบการสอน 
ระดับ ผศ. /เอกสารค าสอน ระดับ 
รศ.  

   57,600       57,600 

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต.  

   125,500 56,000      181,500 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. รศ.  

   245,400       245,400 

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต. ) /ค่าตอบแทนการประชุม
กรรมการฝุายเลขานุการ กพต.  

   219,500 36,000      255,500 

รวม    1,500,000       1,500,000 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

ล า 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดท าผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.  
- 320,000 220,000 220,000 

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน 
ระดับ ผศ. รศ. / 

- 20,700 20,700 16,200 

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.  /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุายเลขา 
กพต.  /ค่าใช้สอยวัสด ุ

- 61,168 61,166 59,166 

4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯอ่าน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.  

- 74,800 111,400 59,200 

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  /คา่ตอบแทน
การประชุมกรรมการฝุายเลขานุการ กพต./ค่า
ใช้สอยวัสดุ  

- 74,835 105,833 74,832 

รวม   551,503 519,099 429,398 
 1,500,000 

  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า 
ดับ รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. รศ. ศ. 

      760,000  

 ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานฯ ระดับผศ. 

 
18 

 
ครั้ง 

 
1 

 
งาน ๆ ละ 

 
20,000 

 
บาท 

 
360,000 

  

 - ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการท าผลงานฯ ระดับ รศ.  

10 ครั้ง 1 งาน ๆ ละ 40,000 บาท 400,000  

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการ
สอนระดับ ผศ./เอกสารค าสอน 
ระดับ รศ.  

      57,600  

 ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการ
สอนระดับ ผศ. 
 
 

 
27 

 
คน 

 
1 

 
คน ๆ ละ 

 
1,300 

 
บาท 

 
35,100 

 



342 
 

 

ล า 
ดับ รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารค าสอนระดับ 
รศ. 

15 คน 1 คน ๆ ละ 1,500 บาท 22,500  

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ./รศ. /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต. /ค่าใช้สอย
วัสดุ   

      181,500  

 ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 
ผศ.  

 
36 

 
คน 

 
1 

 
คน ๆ ละ 

 
1,000 

 
บาท 

 
36,000 

 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 
รศ.  

20 คน 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 20,000  

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต.  

14 ครั้ง 4 คนๆละ  1,241 บาท 69,500  

 ค่าใช้สอยและวสัดุ  
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามันส าหรบั
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประเมินผล
งานฯ ระดับ ผศ.  

 
36 

 
คน 

 
1 

 
คน ๆ ละ 

 
1,000 

 
บาท 

 
36,000 

 

 - ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ ามันส าหรบั
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประเมินผล
งานฯ ระดับ รศ.  

20 คน 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 20,000  

4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ
อ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
รศ.  

      245,400  

 ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ
อ่านผลงาน ระดับ ผศ. 

 
23  

 
คน 

 
1 

 
คน ๆ ละ  

 
6,000 

 
บาท 

 
140,400 

 

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ
อ่านผลงาน ระดับ รศ. 

10 คน 1 คน ๆ ละ 8,000 บาท 105,000  

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.) 

      255,500  

 ค่าตอบแทน 
- คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)  
 
 

 
6  

 
ครั้ง 

 
1 

 
ครั้ง ๆ ละ 

 
25,000 

 
บาท 

 
150,000 
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ล า 
ดับ รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ (ก.พ.ต.)   

6 ครั้ง 5 ครั้ง ๆ ละ  11,583.3 บาท 69,500  

 ค่าใช้สอยและวสัดุ  
5.3 ค่าตอบแทนค่าวสัดุน้ ามัน
กรรมการ ก.พ.ต. 

6 ครั้ง 6 ครั้ง ๆ ละ  11,583.3 บาท 36,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2    
 

 1,500,000  
 

                

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
และการเข้สูต่ าแหน่งทางวิชาการ  

 2. บุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะ ความรู้และมีความเช่ียวชาญ ในการเขียนแผนการสอน ค าอธิบายรายวิชา การ
เขียนเอกสารประกอบการสอนต าราและงานวิจยั ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

 3. บุคลากรสายวิชาการสามารถน าส่งผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ ในระดับทีสู่งขึ้นร้อยละ 5 ต่อ 
ปีการศึกษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. เชิงปริมาณ 

1.2 ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เป็นไปตามเปูาหมาย  
1.2 ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ทีเ่ป็นไปตามเปาูหมาย 
1.3 ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ทีเ่ป็นไปตามเปูาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ   
2.1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ สมส. 
2.3. ร้อยละของสดัส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

3. เชิงระยะเวลา  
3.1. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  
                             

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา 
  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 
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2.2.1  นโบยายที่ 4 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลติ และการพัฒนาศกัยภาพครผูู้บริหาร 
                            และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรง 
                            ตามความต้องการของสังคม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิต พฒันาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
                               เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู

  กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                          
  

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านงานงิจัยและสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ 
           เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ า  
 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการ 
                                                      วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั  
    
 2.3.3 มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานดา้นการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
  ตัวบ่งช้ี 5.1 : ระดับความส าเร็จของสภาสถาบันในการก ากับดูแลและขับเคลื่อการ 
          ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 5.3 : ระดับคณุภาพของคณาจารย์โดยรวม 
    5.3.2 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ  
 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2555 

 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตาม 
         แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตาม 
         แผนปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 
         ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  
    3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร 
            ทางการศึกษา 

  3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ 
                สังคม 
  3.3 ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสรมิ 
       เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน 
                            เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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 2.4.2  มิติที่ 2: มิติด้านคณุภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง  
   7.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ 
         พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
   7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.  

 
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 2.5.1  ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2553-2555) นโยบายที่ 3 :  
  สังคมและคุณภาพชีวิต 
   

 2.5.2  ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ  พ.ศ. 2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การขยายโอกาสและการพัฒนาทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ                                   
         และให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
 2.5.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิรการประจ าป ี(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2554) : ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เปน็ความต้องการ 
   ของประเทศ   และให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 
           

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที   
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10200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
1224342049  โครงการ พัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบคณุภาพภายใน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 107,400  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกุล 

  
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเป็น
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระส าคัญระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลั กของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 จากพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา จะต้องมีการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกสิ้นปีการศึกษา อีกทั้งเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าหลักการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานกิจการนักศึกษา และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและ
เป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 80 ร้อยละ 
1.2 นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดท าแผนของโครงการ โดยจัดท าท าโครงการตามขั้นตอนระบบ

การพัฒนาคุณภาพ PDCA  
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน  ร้อยละ 80 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:   12    เดือน    วันเริ่มต้น:   1    ตุลาคม    2554    วันสิ้นสุด:   30   กันยายน   2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ภายในให้กับนักศึกษา 
            

2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน             
3 อบรมเรื่องประกันคณุภาพกับเครอืข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
            

 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คุณภาพภายในให้กับนักศึกษา 
1 ครั้ง 1    

2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง    1 
3 อบรมเรื่องประกันคณุภาพกับเครอืข่าย

ประกันคณุภาพการศึกษา 
1 ครั้ง 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 สร้างความรู้ความเข้าใจและ

พัฒนาระบบคุณภาพภายในให้กับ
นักศึกษา 

      37,400  

1.1 ค่าตอบแทน       29,400  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 21 ช่ัวโมงๆละ 800 บาท 16,800  
 - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  

1.2 ค่าวัสดุ       8,000  
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
50 คนๆละ - - 160 บาท 8,000  

2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน       55,000  
2.1 ค่าตอบแทน       55,000  

 - ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหน่วยงาน 

8 หน่วย 1 คนๆละ 5,000 บาท 40,000  

 - ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง 3 คนๆละ 5,000 บาท 15,000  

3 อบรมเร่ืองประกันคุณภาพกับ
เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

      15,000  

3.1 ค่าใช้สอย       15,000  
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน ค่าเบีย้เลีย้ง 

 ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 
      15,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       107,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและ
พัฒนาระบบ
คุณภาพ
ภายในให้กับ
นักศึกษา 

   29,400 8,000      37,400 

2. ติดตาม
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน 

   55,000       55,000 

3. อบรมเรื่อง
ประกัน
คุณภาพกับ
เครือข่าย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

    15,000      15,000 

รวม    84,400 23,000      107,400 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  29,400  55,000 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  8,000 15,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  37,400 15,000 55,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มหาวิทยาลยัมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว ้

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1.1  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันคณุภาพ ร้อยละ  80 
1.2  นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารว่มโครงการ  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดท าแผนของโครงการ โดยจัดท าโครงการตามขั้นตอนระบบการ

พัฒนาคุณภาพ PDCA 
เชิงเวลา 
1.1 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน   ร้อยละ 80 

2 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพฒันาสังคมและพัฒนาชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3 : สังคมคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริอง 
  กลยุทธ์ที่  6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมี 
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถท างานได้หลากหลาย 
  กลยุทธ์ที่ 8 : เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 6 : ดา้นการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพในรับรองโดยต้นสังกัด 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม ค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
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  ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.: 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน) 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2554)  

 2.5.1  องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 2.5.2  องค์ประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภสายใน 
    2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
  มิติที่ 2 มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวดัที่ 6 : ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
 

3. ความพร้อมของโครงการ   
ด าเนินการทันท ี  
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1224342050  โครงการ งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขัน

ของประเทศ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 213,700บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเพลินตา  โมสกลุ 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย     ราชภัฏตาม
มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าที่ของกองซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน ได้จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้นเพื่อเป็นแผนการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้ึน 
 
วัตถุประสงค์   

2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 1 ปี งปม. 
1.2 มีการส่งเสรมิบุคลากรเข้ารับการพฒันาศักยภาพและปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ี 12 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.2  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าท่ีใหส้อดคล้องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การ

ประเมินต่างๆ 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555            
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
 - มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก             
 - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบตัิ

ราชการตามหน้าที ่
            

 - ซ่อมครุภณัฑ ์             
 - ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ             
 - ต่ออายุใบอนุญาตท างานให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาต ิ             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน       
 - มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
4 ครั้ง  2 2  

  -  ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงาน 12 ครั้ง 3 3 3 3 
 - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

และปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
10 ครั้ง 1 3 5 1 

 - ซ่อมครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 1 1   
 - ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 12 ครั้ง 4  6 2 
 - ต่ออายุใบอนุญาตท างานให้แก่อาจารย์

ชาวต่างชาติ 
11 ครั้ง 3  6 2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 
        

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       143,100  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและยานพาหนะ 10 ครั้งๆ ละ   1,800 บาท 18,000  
 - ค่าวัสดุ 4 ครั้งๆ ละ   9,025 บาท 36,100  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 10 ครั้งๆ ละ   1,000 บาท 10,000  
 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 2 ครั้งๆ ละ     79,000  

1.2 ค่าสาธารณูปโภค       13,700  
 - ค่าโทรศัพท์ 1 เลขหมาย 12 เดือนๆ ละ   400 บาท 4,800  
 - ค่าแสดมป์ 4,200 ดวงๆ ละ 2 ครั้ง/ป ี 3 บาท 8,400  
 - ค่าอากรแสตมป์       500  
2 ต่ อ อ า ยุ วี ซ่ า ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์

ชาวต่างชาติ 
        

2.1 ค่าใช้สอย       22,800  
 - ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ 12 ครั้งๆ ละ 12 คนๆละ 1,900 บาท 22,800  
3 ต่ออายุใบอนุญาตท างานให้แก่

อาจารย์ชาวต่างชาติ 
        

3.1 ค่าใช้สอย       34,100  
 - ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 11 ครั้งๆ ละ 11 คนๆละ 100 บาท 1,100  
 - ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ 11 ครั้งๆ ละ 11 คนๆละ 3,000 บาท 33,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       213,700  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสด ุ

    200,000       

ค่าสาธารณูปโภค      13,700      
            

รวม     200,000 13,700      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 3 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 4 ค่าจ้างช่ัวคราว     
 5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 6 ค่าตอบแทน     
 7 ค่าใช้สอยและวสัด ุ  111,000 70,000 19,000 
 8 ค่าสาธารณูปโภค  3,700 5,000 5,000 
3 งบลงทุน     
 9 ค่าครุภณัฑ ์     
 10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 11 เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 12 เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 13 เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 14 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 15 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 16 เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 17 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 18 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 19 เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 20 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 21 เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 22 เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  114,700 75,000 24,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนินงาน 
1.2 บุคลากรไดเ้ข้ารับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยร้อยละ 80 
1.3   ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 
3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 
    1.1 โครงการตาม (ร่าง)  ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 

         นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2553 -2555 
         2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น สากล
บนพ้ืนฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สากล 

  เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ 
เป็นสากล 
      กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA  
    2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554 

        2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

3.   ความพร้อมของโครงการ  
                  ด าเนินการได้ทันที 
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1224342051  โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,300,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์) ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกลุ 

  
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน/
องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต้น ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ และได้รับการจัดอันจากสถาบันหรือ
องค์กรจัดอันดับชั้นน าของโลก 

นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เปูาหมายที่ส าคัญในการท า
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน
บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
วัตถุประสงค์   

1. จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล (ฉบับปรับปรุง) 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล 

และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามความร่วมมือเดิมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล (ฉบับปรับปรุง) 1 แผน 
1.2 จ านวนบันทึกความเข้าใจใหม่กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1 ฉบับ 

1.3 จ านวนการจัดการศึกษา และ/หรือ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  เพื่อเปิดตลาด
การศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2 หลักสตูร 

1.4 จ านวนนักศึกษา/บุคลากร จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และวัฒนธรรมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20 คน 

1.5 จ านวนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย กับองค์กรในต่างประเทศ 3 คน 
1.6 จ านวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และผลงานทางวิชาการ ตามบันทึก

ความเข้าใจท่ีได้ท าร่วมกันกลับองค์กรภายนอก ท้ังในและต่างประเทศ 
8 คน 

1.7 จ านวนการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหว่างผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหารขององค์กรในต่างประเทศ 

2 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัตริาชการ ตามตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสถาบันสู่สาก 
2.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
2.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากร/นักศกึษา จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และวัฒนธรรมกับ บุคลากร/นักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. รายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน 
3.2. ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตลอดปีงบประมาณ 2555 
3.3. โครงการ / กิจกรรม ท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12  เดือน  วันเริ่มต้น:  1  ตุลาคม  2554    วันสิ้นสุด:  30  กันยายน  2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
เสริมสร้ างความเข้มแข็งทางด้ านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

            

2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับ
สากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

            

3 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา
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ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน/การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อ
เป็นการยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

            

 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1 เครือข่าย 

    

2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/
หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการศึกษาสู่ ระดับสากล  และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2 
หลัก 
สูตร 

    

3 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ ส า น สั ม พั น ธ์ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษาระหว่างองค์กร 

1 
ปีงบ 

ประมาณ 

    

4 ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน/การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1 
ปีงบ 

ประมาณ 

    

 



362 
 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหา

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และเส ริมสร้างความเข้มแข็ ง
ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

        

1.1 กิจกรรมการเดินทางไปลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี 

      193,000 ควจ. 

 1.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเดินทาง 10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 19,300 บาท 193,000  

1.2 กิจกรรมการเตรียมการเพ่ือการลง
นามความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศ 

      20,100 ควท. 

 1.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเดินทาง 1 คนๆ ละ   11,700 บาท 11,700  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,100 บาท 2,100  
2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ

ศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสูตร
น า น า ช า ติ  เ พ่ื อ เ ปิ ด ต ล า ด
การศึ กษาสู่ ร ะ ดับสากล  และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

        

2.1 กิจกรรมการประชมุท าความเข้าใจ
ร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่
สากล 

      7,000 ควจ. 

 2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 25 บาท 1,000  
 - ค่าเอกสารการประชุม 40 คนๆ ละ   150 บาท 6,000  

2.2 กิจกรรม “การศึกษาความเป็นไป
ได้” 

      13,800 ควจ. 

 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร   1 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
 - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร 10 เล่มๆ ละ   100 บาท 1,000  
 - ค่าอาหารว่าง 10 คน 2 ครั้งๆ ละ 25 บาท 500  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์   1 ครั้งๆ ละ   6,300  
 2.2.2 ค่าตอบแทน         
 - ค่าจ้างเหมาจา่ยวิเคราะห/์แปล

ผลข้อมลู 
  1 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.3 กิจกรรม “การศึกษาแนวทางการ

จัดท าหลักสูตรนานาชาติ” 
      - ควจ. 

2.4 กิจกรรม “การพัฒนาและจัดท า
หลักสูตรนานาชาติ” 

      36,200 ควจ. 

 2.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร   1 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
 - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร 10 เล่มๆ ละ   120 บาท 1,200  
 - ค่าอาหารว่าง 10 คน 6 ครั้งๆ ละ 25 บาท 1,500  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์   1 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท 3,000  
 - ค่าบ ารุงรักษารถ   3 วันๆ ละ 500 บาท 1,500  
 - ค่าน้ ามัน   3 วันๆ ละ 500 บาท 1,500  
 - ค่าเช่าสถานท่ี   3 วันๆ ละ 2,500 บาท 7,500  
 2.4.2 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 10 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  

2.5  กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
ภาษาจีน 

      115,000 คมส. 

 2.5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเดินทาง 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท 50,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 3,000 บาท 30,000  
 - ค่าที่พัก 2 คนๆ ละ 10 คืนๆ ละ 2,500 บาท 25,000  
 - ค่าวัสด ุ     10,000 บาท 10,000  
3 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน

ตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและ ต่างประ เทศ เ พ่ือสาน
สัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ระหว่างองค์กร 

        

3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับ Osaka 
Kyoiku University 

      12,200 ควท. 

 3.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าน้ ามัน   1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท 5,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท 1,200  
 - ค่าวัสดุการจัดกิจกรรม     5,000 บาท 5,000  
 3.1.2 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนล่าม 1 คนๆ ละ   1,000 บาท 1,000  

3.2 กิจกรรมการจัดส่งอาจารย์ไป
พัฒนาการจัดการเรียรการสอน ณ 
วิทยาลัยหลวงพระบาง  

      83,500 ควท. 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 3.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าพาหนะ 2 คนๆ ละ   20,000 บาท 40,000  
 - ค่าที่พัก 2 คนๆ ละ   6,000 บาท 12,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆ ละ   15,000 บาท 30,000  
 - ค่าของที่ระลึก 1 ช้ินๆ ละ   1,500 บาท 1,500  

3.3 กิจกรรมการจัดส่งอาจารย์ไป
พัฒนาการจัดการเรียรการสอน ณ 
วิทยาลัยหลวงพระบาง  

      116,500 ควท. 

 3.3.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าพาหนะ (เครื่องบินไป-กลับ) 3 คนๆ ละ   15,000 บาท 45,000  
 - ค่าพาหนะภายในประเทศ 3 คนๆ ละ   8,000 บาท 24,000  
 - ค่าที่พัก 3 คนๆ ละ   3,800 บาท 5,400  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ   15,000 บาท 30,000  
 - ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน/

เย็น 
3 คนๆ ละ   5,000 บาท 15,000  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ แฟูม 
หมึก ฯลฯ วัสดุน้ ามัน 

    27,100 บาท 27,100  
 

3.4 กิจกรรมการต้อนรับนักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยน 
ระหว่างม.ราชภัฏฯ 40 แห่ง กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุุน  

      50,000 ควส. 

 3.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าจัดกิจกรรม     20,000 บาท 20,000  
 - ค่าธรรมเนียม/ค่าผ่านประต ู     5,000 บาท 5,000  
 - ค่าอาหารกลางวัน/เย็น     15,000 บาท 15,000  
 - ค่าน้ ามัน     5,000 บาท 5,000  
 - ค่าของที่ระลึก     5,000 บาท 5,000  
4 ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน/

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นการยกระดับความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัย 

        

4.1 กิจกรรมการผลิตต าราร่วมกันด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี 

      85,000 คมส. 

 4.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเดินทาง 1 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท 25,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 2,500 บาท 25,000  
 - ค่าที่พัก 1 คนๆ ละ 10 คืนๆ ละ 2,000 บาท 20,000  
 - ค่าพิมพ์เอกสาร 1 เล่มๆ ละ   10,000 บาท 10,000  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์     5,000 บาท 5,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานทาง

วิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษากับ Osaka Kyoiku 
University 

      217,700 ควท. 

 4.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 2,100 บาท 31,500  
 - ค่าที่พัก 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 4,000 บาท 60,000  
 - ค่าพาหนะ 3 คนๆ ละ   40,000 บาท 120,000  
 - ค่าของที่ระลึก   5 ช้ินๆ ละ 400 บาท 2,000  
 4.2.2 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากรแนะน า

มารยาทสังคมของญี่ปุุนเบื้องต้น 
2 คนๆ ละ   600 บาท 1,200  

 - ค่าตอบแทนล่ามภาษาญีปุุ่น 1 คนๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชากาย
วิภาคและสรีรวิทยา และด้าน
วิทยาศาสตร์อื่นๆ โดยระบบ TV 
Conference ระหว่างผู้สอน 
นักศึกษาไทยกับนักศึกษา Osaka 
Kyoiku University 

      - ควท. 

4.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานทาง
วิชาการ ระหว่างผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของ
องค์กรในต่างประเทศ 

      350,000 มร.อย. 

 4.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าเดินทาง (ค่าเครื่องบินไป-

กลับ) 
    100,00

0 
บาท 100,000  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง     50,000 บาท 50,000  
 - ค่าที่พักในต่างประเทศ     50,000 บาท 50,000  
 - ค่าเดินทางในต่างประเทศ     100,00

0 
บาท 100,000  

 - ค่าเดินทางภายในประเทศ     5,000 บาท 5,000  
 - ค่าน้ ามัน     5,000 บาท 5,000  
 - ค่าของที่ระลึก     5,000 บาท 5,000  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์     35,000 บาท 35,000  
 **ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ         
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,300,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุน และ
แสวงหาการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

    213,100      213,100 

2.ส่งเสรมิ สนับสนุน การจดัการ
ศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสตูร
นานาชาติ เพื่อเปิดตลาด
การศึกษาสูร่ะดับสากล และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

   22,000 150,000      172,000 

3.ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
ด าเนินงานตามความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสานสมัพันธ์ 
แลกเปลีย่นองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ระหว่างองค์กร 

   1,000 261,200      262,200 

4.ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
ประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและ

   4,200 648,500      652,700 



367 
 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ระดับนานาชาต ิ

รวม    27,200 1,272,800      1,300,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 4. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 5. ค่าจ้างช่ัวคราว     
 6. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน  22,000 1,000 4,200 
 7. ค่าตอบแทน  150,000 648,500 474,300 
 8. ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 9. ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 10. ค่าครุภณัฑ ์     
 11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 12. เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 13. เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 14. เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 15. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 16. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 17. เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 18. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 19. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 20. เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 21. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 22. เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 23. เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  172,000 649,500 478,500 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. การด าเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร 
4. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยัสูส่ากล (ฉบับปรับปรุง)    1  แผน 
2. นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย   20 คน 
3. ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา เข้ารว่มการประชุม สัมมนา ดูงาน น าเสนอผลงาน             5  ครั้ง 

            วิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ  
4. เกิดโครงการแลกเปลีย่นทางวิชาการ/บันทึกความเข้าใจใหม่ หรือกิจกรรมต่อเนื่อง  4 โครงการ 

                        ระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กร/สถาบัน ท้ังภายในและต่างประเทศ    
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล เปูาหมายระดับ 3 
2. จัดท าข้อมูลด้านวิเทศสมัพันธ์ของมหาวิทยาลยั การตดิตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวทิยาลัยสู่สากล (ฉบับปรับปรุง) ไดแ้ล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555 
2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยไดต้ลอดปีงบประมาณ 2555 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3 วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การรายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบประเมิน แบบสอบถาม ของกิจกรรม/โครงการ 
3.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่

สากล 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและพัฒนาชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553-2555 
 2.2.1   นโบยายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
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  กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 2.2.2 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
  มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
 ด าเนินการได้ทันที  
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1224342052  โครงการ แลกเปลี่ยนนกัศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 220,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์) ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกลุ 

  
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน/
องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต้น  

นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เปูาหมายที่ส าคัญในการท า
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน
บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความ
เข้าใจอันดี ที่จะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการรองรับความเป็ น
สากลในอนาคต กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์จึงจัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพื่อ
ด าเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้ 
วัตถุประสงค์   

1. สนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน สัมมนา ทางวิชาการกับองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
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เปูาหมาย 
1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย 40 คน 
1.2 จ านวนบุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน น าเสนอผลงาน

วิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง 

1.3 จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 30  คน 
2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เขา้มาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย 
2.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
2.3 ร้อยละของโครงการที่บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ  

3 เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2555 
3.2. โครงการ / กิจกรรม ท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12  เดือน  วันเริ่มต้น:  1  ตุลาคม  2554    วันสิ้นสุด:  30  กันยายน  2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรม

ทางการศึ กษา กับองค์กร /สถาบัน ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

            

2 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

กิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

2 ครั้ง 1  1  

2 อบรมให้ความรู้ด้ านภาษาอังกฤษแก่
บุคลากร 

1 ครั้ง  1   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 บุคลากร/นั กศึกษา เข้ า ร่วม

แลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการ
ศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งใน
และต่างประเทศ 

      168,700  

1.1 กิจกรรมนกัเรียนแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยสตรีโคมาซาวะ 

      87,900  

1.1.1 ค่าตอบแทน       18,900  
 - ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์ 1 คนๆละ 9 วันๆละ 2,100 บาท 18,900  

1.1.2 ค่าใช้สอย       69,000  
 - ค่าเดินทางอาจารย ์ 1 คนๆละ   29,000 บาท 29,000  
 - ค่าเดินทางนักศึกษา 4 คนๆละ   10,000 บาท 40,000  

1.2 กิจกรรมนกัเรียนแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยเกียวโตเพ่ือ
การศึกษา 

      80,800  

1.2.1 ค่าตอบแทน       37,800  
 - ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์ 1 คนๆละ 18 วันๆ ละ 2,100 บาท 37,800  

1.2.2 ค่าใช้สอย       43,000  
 - ค่าเดินทางอาจารย ์ 1 คนๆละ   23,000 บาท 23,000  
 - ค่าเดินทางนักศึกษา 2 คนๆละ   10,000 บาท 20,000  
2 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

แก่บุคลากร 
      51,300  

2.1 ค่าตอบแทน       33,600  
 - ค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาต ิ 3 คนๆละ 14 ช่ัวโมงๆ ละ 800 บาท 33,600  

2.2 ค่าใช้สอย       6,000  
 - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 2 วันๆ ละ 100 บาท 6,000  

2.3 ค่าวัสดุ       11,700  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการ

สอน  
      11,700  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       220,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. บุคลากร/นักศึกษา 
เ ข้ า ร่ วมแลก เปลี่ ย น
กิจกรรมทางการศึกษา 
กับองค์กร/สถาบัน ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

   56,700 112,000      168,700 

2. อบรมให้ความรู้ด้าน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ก่
บุคลากร 

   33,600 17,700      51,300 

รวม    90,300 129,700      220,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 2 ค่าจ้างช่ัวคราว     
 3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 4 ค่าตอบแทน 37,800 33,600 18,900  
 5 ค่าใช้สอยและวสัด ุ 43,000 17,700 69,000  
 6 ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 7 ค่าครุภณัฑ ์     
 8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 9 เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 10 เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 11 เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 13 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 14 เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 15 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 16 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 17 เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 18 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 19 เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 20 เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 80,800 51,300 87,900  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน สัมมนา ทางวิชาการกับองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย 40 คน 
2. จ านวนบุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน น าเสนอ  2  ครั้ง 

ผลงานวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกจิกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน 
ทั้งในและต่างประเทศ  

3. จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการพัฒนาความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา 
1. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยไดต้ลอดปีงบประมาณ 2555 
2. โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การรายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบประเมิน แบบสอบถาม ของกิจกรรม/โครงการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1   นโบยายที่ 5 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิต พัฒนา และส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.2 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
 ด าเนินการได้ทันที  
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1224342053  โครงการ ฟ้ืนฟูกองนโยบายและแผนผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขัน

ของประเทศ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 158,900บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเพลินตา  โมสกลุ 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง ตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม จนถึงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2554 ท าให้ห้องปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ซึ่งอยู่อาคาร 3 ช้ัน 1 ได้รับความเสียหายทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผนจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจ รวมทั้งการบริหารและการ
จัดการของกองนโยบายและแผนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ 
 
เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) 2 ชุด 
1.2 เครื่องพิมพ์ Laser 1 เครื่อง 
1.3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  กองนโยบายและแผนมีวัสดุอปุกรณ์ และครภุัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.2  กองนโยบายและแผนสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กนผ.55-1 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555            
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส ารวจตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครภุัณฑ์ท่ี

ใช้ในการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
            

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ของกองนโยบายและ
แผน  

            

              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และครภุณัฑ์ที่ใช้ในการด าเนินงานของ
กองนโยบายและแผน 

1 ครั้ง 1    

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ของ        
กองนโยบายและแผน  

1 ครั้ง  1   

        
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

ของ กองนโยบายและแผน 
        

 1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์         
      1.1.1 ค่าคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) 2 ชุดๆละ   25,00

0 
บาท 50,000  

  1.1.2 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องๆละ   99,00
0 

บาท 99,000  

  1.1.3 ค่าเครื่องพิมพ์ Laser 1 เครื่องๆละ   9,900 บาท 9,900  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       158,900  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อ/จดัหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครภุัณฑ์
ส านักงาน 

      158,900    158,900 

รวม       158,900    158,900 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 2. ค่าจ้างช่ัวคราว     
 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 1. ค่าตอบแทน     
 2. ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 3. ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 1. ค่าครุภณัฑ ์  158,900   
 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 1. เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
    

 2. เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

    

 3. เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู ้

    

 4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
พิเศษ 

    

 5. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 6. เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 1. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 2. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 3. เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

    

 4. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
วิชาชีพครู) 

    

 5. เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

    

 6. เงินรายจ่ายอื่น 
(............................................) 

    

      
 รวม  158,900   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการด าเนินงาน และสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และครภุัณฑเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอ 
 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 
3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และครภุัณฑ์ที่เพยีงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ร่าง)  ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 

2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553-2555 

  2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น 
สากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ เป็นสากล 
        กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA  
            2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 

  2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
       ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

3.   ความพร้อมของโครงการ  
                  ด าเนินการได้ทันที 
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งาน/โครงการ ซ้ือครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ

แข่งขันของประเทศ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลาที่ 12 เดอืนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:       งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 158,900บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกุล 
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตราฐานฯ 
1 คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) 2 ชุด 25,000 50,000 หน่วยประมวลผลความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

หน่วยความจ าหลัก 3 GB หน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อย
กว่า 320 GB จอภาพ ชนิด LCD 

2 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 99,000 99,000 ความเร็วในการถา่ยเอกสาร 25 หน้าต่อนาที
หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ สามารถ
สแกนทั้งขาวด าและสีไปยังโฟลเดอร์หรืออีเมล์ 
ความเร็วในการสแกนขาวด าสูงถึง 50 หน้าต่อ
นาทีและสีส่ี 29 หน้าต่อนาที สามารถสแกนภาพ
ดูก่อนส่งได้ บรรจุกระดาษสูงสดุ 3,100 แผ่น 

3 เครื่องพิมพ์ Laser 1 เครื่อง 9,900 9,900 พิมพ์ขาว-ด า 16 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการ
พิมพ์สี 12 แผ่น/นาที ความละเอยีดในการพิมพ์ 
1200 x 600 dpi  ความละเอียดในการพิมพ์
สูงสุด 2,400 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 
12 วินาที หน่วยความจ า 32 MB  

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ในการด าเนินงานภายในกองนโยบายและแผน 
      
   รวม 158,900  
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1010300 ส านักงานอธกิารบดี (กองบริการการศึกษา) 
  
1224342054 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 71,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดท าข๎อมูล การติดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ จ านวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ ให๎เหมาะสม        
และพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   
  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ   

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกตลิงทะเบยีน  4,000 คน 
1.2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  680 คน 
1.3 จ านวนนักศึกษาเข๎าใหมํปี 2555 1,500 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1    จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ไดอ๎ยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ 
2.2 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรยีนที่ก าหนด 
2.3 นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรยีน 
3.2. เสนอรายชื่อผู๎ส าเร็จการศึกษา หลงัจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
3.3. ด าเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบส าหรับนักศึกษา             
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             
3 ให๎บริการนักศึกษา เชํน การลงทะเบียน อธิบาย

หลักสตูรและแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา 
            

4 ขออนุมัติผลการส าเรจ็การศึกษา             
5 ไปราชการตามทีไ่ด๎รับมอบหมาย             
6 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555             
7 จํายคําสาธารณูปโภค เชนํ คําโทรศัพท์ คําแสตมป ์             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ

2 ภาคเรยีน   1 1 

2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 8 ครั้ง  3 3 2 
3 ให๎บริการนักศึกษา เชํน  

การลงทะเบยีน อธิบายหลักสูตร
และแผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา 

 
2 

 
ภาคเรยีน 

 
 
1 

   
 
1 

4 ขออนุมัติผลการส าเรจ็การศึกษา 2 ภาคเรยีน  1 1  
5 ไปประชุม/ไปราชการ 7 ครั้ง  2 3 2 
6 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ  

ปีการศึกษา 2554 
1500 คน 600 900   

7 
 

จํายคําสาธารณูปโภค เชนํ  
คําโทรศัพท์ คําแสตมป ์

12 ครั้ง 3 3 3 3 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ         
 - จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  8 ครั้ง 1 ครั้ง 5,250 บาท 42,000  
 - ไปประชุม/ไปราชการ 7 ครั้ง 1 ทีม 1,285.71 บาท 9,000  
 - คําสาธารณูปโภค คําแสตมป ์

คําโทรศัพท์ 
12 ครั้ง 1 รายการ 916.66 บาท 11,000  

 - คําตอบแทน การปฏิบตัิงาน 
- นอกเวลาราชการ 

9 คน 10 วันๆละ 100 บาท 9,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       71,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ            
-  จัดซื้อวัสดุส านักงาน      42,000      42,000 
-  ไปประชุม/ไปราชการ     9,000      9,000 
-  คําสาธารณปูโภค คาํแสตมป์  
   คําโทรศัพท์ 

    11,000      11,000 

-  คําตอบแทน การปฏิบัติงาน 
   นอกเวลาราชการ 

   9,000       9,000 

รวม    9,000 62,000        71,000 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน    9,000 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  20,000 22,500 19,500 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  20,000 22,500 28,500 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช๎ในการจัดการเรยีนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน จ านวน 4,000 คน 
1.2. ทุกรายวิชามีสื่อ เอกสารการสอนเพื่อใช๎ในการสอนและการทดสอบ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.    วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
         แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4:   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1224342055 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 99,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนางานประมวลผล  สนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดท าข๎อมูล การติดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ  จ านวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในการให๎บริการแกํนักศึกษาให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎                   
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลําว 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให๎กองบริการการศึกษามเีครือ่งคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ส าหรับบริการนักศึกษา 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนครุภณัฑ์ที่ใช๎ในการบริการนักศึกษา 4000 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
เพื่อใช๎ในการจัดจัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  มีตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 
 
 
 



 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซื้อครุภณัฑ ์ 6 เครื่อง  1   
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์         
    -  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 3 เครื่อง   1 เครื่อง  23,000 บาท    69,000  
    -  เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง 1 เครื่อง 10,000 บาท    30,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       99,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 

     



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจํายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
คําจ๎างประจ า 

คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

จัดซ้ือครุภัณฑ์            
   -  เครื่องคอมพิวเตอร ์       69,000    69,000 
   -  เครื่องพมิพ ์       30,000    30,000 

รวม       99.000    99.000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  99,000   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  99,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให๎กองบริการการศึกษามเีครือ่งคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ๊นเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์  ตามที่ก าหนด 
1.2. มีเครื่องพริ๊นเตอร์  ตามที่ก าหนด 
1.3. มีจ านวนครภุัณฑ์ทีเ่พียงพอ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  การส ารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทกึข๎อมูลครภุัณฑ ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทยีมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555   

นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ทีม่ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
3. ความพร๎อมของโครงการ     

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342055 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 99,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 3  เครี่อง 23,000 69,000 จอ LE2002x 20-In LED  
     Intel Core i3-2130 (3.40GHz, 3MB cache) 
     Intel® H61 Express Chipset 
     4GB 1333MHz DDR3 SDRAM 
     1TB 7200RPM SATA Hard Drive 
2 เครื่องพิมพ์ 3   เครื่อง 10,000 30,000 พิมพ์ขาวด า 22 แผํน /นาท ี
     ความเร็วในการพมิพ์แผํนแรก 7 วินาที 

     ความละเอียด  600 x 600 dpi 
     หนํวยความจ า  8 MB 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ในการให๎บริการนักศึกษาทีกองบริการการศึกษา 

รวม 99,000  
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1224342056 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรกองบริการการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
5. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 
  กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนก ารสอน  
การพัฒนางานประมวลผล  สนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดท าข๎อมูล การติดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ จ านวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ ให๎เหมาะสม            
และพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  จึงควรมีกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในกองบริการการศึกษาได๎ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดั บปริญญาตรี   
เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกองบริการการศึกษาตํอไปและเป็นขวัญก าลังใจตํอบุคลากรทุกคน 

วัตถุประสงค์   
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให๎มีประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนบุคลากรผู๎เข๎ารํวมโครงการศึกษาดูงาน  12 คน 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ 
2.2 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรยีนที่ก าหนด 
2.3   นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3   เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรยีน 
3.2 เสนอรายชื่อผู๎ส าเร็จการศึกษา หลงัจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
3.3 ด าเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ศึกษาดูงานด๎านการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ศึกษาดูงานด๎านการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

1 ครั้ง   1  

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษา         
 - คําเบี้ยเลีย้งอาจารย ์ 1 คน 2 วันๆละ 270 บาท 540  
 - คําเบี้ยเลีย้งอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ 12 คน 2 วันๆละ 240 บาท 5,760  
 - คําที่พัก 1 ครั้ง 1 ครั้ง 10,000 บาท 10,000  
 - คําเชํารถยนต์ปรบัอากาศ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 8,000 บาท 8,000  
 - วัสดุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 5,700 บาท 5,700  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแ
ทน 

คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษา            
- คําเบี้ยเลีย้งอาจารย ์    540       540 
- คําเบี้ยเลีย้งอาจารย์และ

เจ๎าหน๎าท่ี 
   

5,760 
      5,760 

- คําที่พัก     10,000      10,000 
- คําเชํารถยนต์ปรบัอากาศ     8,000      8,000 
- วัสดุ     5,700      5,700 

รวม    6,300 23,700      30,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน   6,300  
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ   23,700  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม   30,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรในกองบริการการศึกษามศีักยภาพที่สูงข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ร๎อยละ 80 ของบุคลากรไดร๎ับการพัฒนาฯ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  การส ารวจข๎อมูล  โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการศกึษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342057 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 573,930 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2552 ก าหนดให๎สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎           
ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งต๎องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด๎านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผล
อยํางตํอเนื่อง จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา ให๎มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลั กสูตร               
อยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยทุกๆ 5 ปีนั้น เพื่อให๎การบริหารจัดการ การเรียนการสอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     
ของมหาวิทยาลัยมีความคลํองตัว และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการสอน เอกสารค าสอน ตลอดจน
เอกสารการประเมินผลการศึกษา ให๎ครบถ๎วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะสํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร จึงจ าเป็นต๎องมีการด าเนินการบริหารคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์   
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม๎ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  4,000 คน 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ร๎อยละ 95  ของนักศึกษาลงทะเบยีนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต๎องเปน็ไปตามโครงสร๎างที่หลักสูตรก าหนด 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการตามได๎ตามเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และคําตอบแทนอาจารย์พิเศษ
เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 

            

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
คําตอบแทนอาจารย์พเิศษเพื่อใช๎ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

2 ภาคเรยีน  0.5 0.5 1 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         
 - คําจัดซื้อวัสดุ  คําถํายเอกสาร 2 ภาคเรยีน 1 ภาคเรยีน 258,715 บาท 517,430  
 - คําวิทยากร  อาจารย์พิเศษ  6 วิชา 1 วิชา 9,000 บาท 54,000  
 - คําวิเคราะห์ข๎อมลู/เก็บข๎อมูล 

  แบบสอบถาม 
2 ภาคเรยีน 1 ภาคเรยีน 

 
1,250 บาท 2,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       573,930  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ            
- คําจัดซื้อวัสดุ  คําถํายเอกสาร     517,430      517,430 
- คําวิทยากร  อาจารย์พเิศษ     54,000       54,000 
- คําวิเคราะห์ข๎อมูล/เก็บแบบสอบถาม     2,500      2,500   

รวม    54,000    519,930        573,930 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  18,000  36,000 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  173,310 46,620 300,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  191,310 46,620 336,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช๎ในการจัดการเรยีนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 4,000 คน 
1.2 ทุกรายวิชามีสื่อ เอกสารการสอนเพื่อใช๎ในการสอนและการทดสอบ 

2.  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
                แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทยีมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1  ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342058 โครงการส่งเสริมการบริหารระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  ระดับปริญญาตรี  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการการให๎บริการ 
3. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานครูผู๎ใช๎และบุคลากรทางการศึกษา 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 
  จากผลการวิจัยของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวํากระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด๎วยการจัด            
การสอนของผู๎สอนและความพร๎อมในการเรียนของผู๎เรียน  ระดับปริญญาตรีนั้น ผู๎เรียนสํวนมากเป็นวัยรุํนตอนปลายหรือวัยผู๎ใหญํ
ตอนต๎น มีอายุระหวําง 16-21 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความกระตือรือร๎นอยากรู๎อยากเห็นแตํมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตน๎อย            
เมื่อเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาสํวนตัว  สังคมและปัญหาการเรียน ซึ่งมีผลตํอสุขภาพจิต
และสมาธิในการศึกษาน๎อยลง  ท าให๎ผลการเรียนของนักศึกษาจ านวนมากตกต่ า  นั กศึกษาจ านวนไมํน๎อยต๎องถูกคัดช่ือออก            
ท าให๎เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมาก  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงจัดให๎มีระบบการให๎ค าปรึกษา
วิชาการเพื่อชํวยบรรเทาและแก๎ไขปัญหาของนักศึกษา  จึงจะชํวยให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการศึกษา และท าให๎การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได๎ผลดียิ่งขึ้น  ผลการวิจัยดังกลําวได๎ถูกถํายทอดและเสนอให๎มหาวิทยาลัยน ามาใช๎เพื่อพัฒนา
ระบบการให๎ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีให๎ได๎ผลดี  ซึ่งจะท าให๎ผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กองบริการการศึกษาเป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี  ซึ่งให๎บริการนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  พบวํานักศึกษาที่มารับบริการขาด
ความกระตือรือร๎น ขาดวินัยและต๎องการได๎รับค าปรึกษาและแนะน าปัญหาตํางๆ  จากอาจารย์ที่ปรึกษา  ดังนั้นผลการวิจัยและ
สภาพปัญหาที่พบ จึงขอเสนอโครงการสํงเสริมการบริหารระบบการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรี  การด าเนินการจัด
โครงการสํงเสริมการบริหารระบบการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี เพื่อให๎ระบบการให๎ค าปรึกษาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและสํงผลให๎การผลิตบัณฑิตมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสํงเสริมให๎อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมคีวามรู๎  ความเขา๎ใจบทบาทหน๎าท่ี 
2. เพื่อให๎ระบบการให๎ค าปรึกษาวิชาการของมหาวิทยาลยัอยํางมีประสทิธิภาพ 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 2/200 รุํน/คน 
1.2 กิจกรรมการให๎บริการ 2 กิจกรรม 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการการให๎บริการ 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินโครงการได๎ตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การบริหารระบบการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ   
ระดับปริญญาตร ี

            

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การบริหารระบบการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการ  ระดับปรญิญาตร ี

2 ครั้ง  1 1  

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ         
 - คําวิทยากร  4 คน 2 ครั้ง 2,400 บาท 19,200  
 - อาหารวําง 200 คน 4 มื้อ 25 บาท 20,000  
 - คําถํายเอกสาร 2 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,500 บาท 5,000  
 - คําวัสด ุ 2 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,900 บาท 5,800  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดนิและ
สิ่งกํอสร๎าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ            
- คําวิทยากร    19,200       19,200 
- คําอาหารวําง     20,000      20,000 
- คําถํายเอกสาร     5,000      5,000 
- คําวัสด ุ     5,800      5,800 

รวม    19,200 30,800      50,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  9,600 9,600  
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  15,400 15,400  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  25,000 25,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู๎ความเขา๎ใจในบทบาทหน๎าท่ีและน าระบบการให๎ค าปรึกษาไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1. อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู๎  ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ี  ร๎อยละ 80 
1.2. อาจารย์ที่ปรึกษาน าระบบการให๎ค าปรึกษาไปใช๎  ร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. บรรลตุามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลตุามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลตุามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามการด าเนินโครงการบริการระบบการใหค๎ าปรึกษาทางวิชาการ  ระดับปริญญาตร ี

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการการได๎ทันที 
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1010400 ส านกังานอธกิารบดี (กองพัฒนานกัศึกษา) 
  
1224342059 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน, งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 1,365,370  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู๎รับผิดชอบ: เกียรติศักดิ์  เจริญใจ 
  
 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบํงออกได๎เป็นสองสํวน 
คือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุน
สํงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิต                        
ที่พึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได๎จัดขึ้นเพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาน าความรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิจกรรมตํอไปนี้ เชํน กิจกรรมวิชาการ             
ที่สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม 
กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมได๎รับการพัฒนาทางด๎านตํางๆ 
ให๎สอดคล๎องกบัคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมให๎สอดคล๎องทั้ง 5 ประเภทให๎แกํนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม กิจกรรม
เสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ด๎านวิชาการ ด๎านกีฬาและการสํงเสริมสุขภาพ              
ด๎านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม ด๎านนันทนาการ และด๎านศิลปวัฒนธรรม 
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เปูาหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของนักศึกษาและครบท้ัง 5 ด๎าน 15 กิจกรรม 
1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกช้ันปี เข๎ารํวมทุกกิจกรรม 50 - 100 คน/กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาได๎รบัการพัฒนาให๎มีคณุลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์
2.2. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง 5 ด๎านและตรงตามความต๎องการของนักศึกษา 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
            

 - ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * วางแผนการด าเนินงานเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา 
  * น านักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ประเมินและสรุปผลการแขํงขันน าเสนอมหาวิทยาลัย 

            

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างอุปกรณ์กีฬา 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - จัดซื้อชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา , ผู๎ควบคุมนักกีฬา ,                 
  ผู๎ประสานงานกีฬา  
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างชุดกีฬา 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - คําน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไปเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําน้ ามัน 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และผู๎ควบคุมทีม 
  * ด าเนินการจัดท าคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม                   
  ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  
  * ด าเนินการจัดท าคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา   
  ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําที่พัก 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
3 กิจกรรมการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
            

 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
4 กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
5 กิจกรรมการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            

 - ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * วางแผนการด าเนินงานเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา 
  * น านักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ประเมินและสรุปผลการแขํงขันน าเสนอมหาวทิยาลัย 

            

 - จัดซื้อชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,                 
  ผู๎ประสานงานกีฬา  
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างชุดกีฬา 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - จัดท าคําน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไปเข๎ารํวมการแขํงขัน 
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําน้ ามัน 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - จัดท าคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และผู๎ควบคุมทีม 
  * ด าเนินการจัดท าคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - จัดท าคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการของนักกีฬา ผู๎ควบคมุทีม                   
  ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  
  * ด าเนินการจัดท าคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 

            

 - จัดท าคําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงาน 
  กีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  
  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําที่พัก 
  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจําย 
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกรักมหาวิทยาลัย             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
7 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
9 กิจกรรมเปิดโลกชมรม             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             

10 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             

11 กิจกรรมชมรมนักศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             

12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             
 -กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานด๎านจิตอาสา             
 -กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด             
 -กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน             
 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ 
            

 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             
 -กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ             
 -กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม             
 -กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ.             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 -กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ             
 -กิจกรรมไหว๎ครู             
 -กิจกรรมแหํเทียนพรรษา             
 -กิจกรรมอบรม เรื่อง “เอดส์และเพศศึกษา”             
 -กิจกรรรมอบรมธรรมะ             
 -กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักศึกษาใหมํคณะวิทยาการ

จัดการ 
            

13 กิจกรรมนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ             
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา             
 -กิจกรรมงานรับน๎องใหมํ             
 -กิจกรรมการประกวดดาว-เดือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ             
 -กีฬากระชับสัมพันธ์ภายในคณะ             
 -ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯตํางสถาบัน             
 -พัฒนาสิ่งแวดล๎อมรอบคณะมนุษยศาสตร์ฯ             
 -กิจกรรมงานไหว๎ครู             
 -ถวายเทียนพรรษา             

14 กจิกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ             
 -โครงการเตรียมความพร๎อมทั้งกายใจเพื่อเข๎าสูํอนาคต

วัยท างาน 
            

 -โครงการ ดอกโสนนํารู๎ น าสูํคุณภาพชีวิต             
 -กิจกรรมรับน๎องใหมํ             
 -กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์ฯ             
 -กิจกรรมงานไหว๎ครู             

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์             
 -เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์             
 -ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา             
 -งานรับน๎องใหม ํ             
 -การประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์             
 -พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย             
 -เหลืองแดงรํวมใจตักบาตรท าบุญ             
 -งานไหว๎ครู             
 -แอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ             
 -แหํเทียนเข๎าพรรษา             
 
 
 
 
 

             



416 
 

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(รอบคัดเลือก)  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

      

 -ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎า 
 รํวมการแขํงขัน 

1 ครั้ง 1  
  

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 1 ครั้ง 1    
 -จัดซื้อชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา,  

 ผู๎ควบคุมนักกีฬา, ผู๎ประสานงาน 
 กีฬา  

1 ครั้ง  1 
  

 -คําน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไป 
 เข๎ารํวมการแขํงขัน 

1 ครั้ง  1 
  

 -คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และ            
 ผู๎ควบคุมทีม 

1 ครั้ง  1 
  

 -คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา  
 ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา  
 ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  

1 ครั้ง  1 
  

 -คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม           
 ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหาร 
 มหาวิทยาลัย  

1 ครั้ง  1 
  

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 1 ครั้ง  1   
3 กิจกรรมการเลือกต้ังนายกองค์การ

บริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

1 ครั้ง  1 
  

4 กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา 1 ครั้ง  1   
5 กจิกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั 

แหง่ประเทศไทย (รอบมหกรรม)  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      

 -ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎า 
 รํวมการแขํงขัน 

1 ครั้ง   1 
 

 -จัดซื้อชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา,  
 ผู๎ควบคุมนักกีฬา, ผู๎ประสานงาน 
 กีฬา  

1 ครั้ง   1 
 

 -คําน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไป 
 เข๎ารํวมการแขํงขัน 

1 ครั้ง   1 
 

 -คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และ 
 ผู๎ควบคุมทีม 

1 ครั้ง   1 
 

 -คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา  
 ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา     
 ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย  

1 ครั้ง   1 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 -คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม  

 ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหาร 
 มหาวิทยาลัย  

1 ครั้ง   1 
 

6 กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกรัก
มหาวิทยาลัย 1 ครั้ง   1  

7 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม 1 ครั้ง    1 
8 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  

แห่เทียนพรรษา 
1 ครั้ง    1 

9 กิจกรรมเปิดโลกชมรม 1 ครั้ง    1 
10 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 1 ครั้ง    1 
11 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 24 ชมรม  24   
12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ 
      

 -กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
 งานด๎านจิตอาสา 1 ครั้ง  1   

 -กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด 1 ครั้ง  1   
 -กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน 1 ครั้ง  1   
 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง  1   

 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ  
 วิทยาการจัดการ 1 ครั้ง  1   

 -กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 1 ครั้ง   1  
 -กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง   1  
 -กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ. 1 ครั้ง    1 
 -กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะ  

 วิทยาการจัดการ 
1 ครั้ง    1 

 -กิจกรรมไหว๎ครู 1 ครั้ง    1 
 -กิจกรรมแหํเทียนพรรษา 1 ครั้ง    1 
 -กิจกรรมอบรม เรื่อง “เอดส์และ  

 เพศศึกษา” 1 ครั้ง    1 

 -กิจกรรรมอบรมธรรมะ 1 ครั้ง    1 
 -กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักศึกษา 

 ใหมํคณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง    1 

13 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์       

 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ 
 มนุษยศาสตร์ฯ 

1 ครั้ง  1   

 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง  1   
 -กิจกรรมงานรับน๎องใหมํ 1 ครั้ง   1  
 -กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน 

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1 ครั้ง    1 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 -กีฬากระชับสัมพันธ์ภายในคณะ 1 ครั้ง    1 
 -ดูงานสโมสรนักศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์ฯตํางสถาบัน 
1 ครั้ง    1 

 -พัฒนาสิ่งแวดล๎อมรอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

1 ครั้ง    1 

 -กิจกรรมงานไหว๎ครู 1 ครั้ง    1 
 -ถวายเทียนพรรษา 1 ครั้ง    1 

14 กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

      

 -กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

1 ครั้ง  1   

 -โครงการเตรียมความพร๎อมท้ังกาย 
 ใจเพื่อเข๎าสูํอนาคตวัยท างาน 

1 ครั้ง  1   

 -โครงการ ดอกโสนนํารู๎ น าสูํ 
 คุณภาพชีวิต 

1 ครั้ง  1   

 -กิจกรรมรับน๎องใหมํ 1 ครั้ง   1  
 -กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 

 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
1 ครั้ง    1 

 -กิจกรรมงานไหว๎ครู 1 ครั้ง    1 
15 กิจกรรมคณะครุศาสตร์       
 -เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

 คณะครุศาสตร์ 
1 ครั้ง  1   

 -ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง  1   
 -งานรับน๎องใหม ํ 1 ครั้ง   1  
 -การประกวดดาว-เดือน 

 คณะครุศาสตร์ 
1 ครั้ง    1 

 -พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและฟื้นฟูหลัง 
 ประสบอุทกภัย 

3 ครั้ง  1 1 1 

 -เหลืองแดงรํวมใจตักบาตรท าบุญ 4 ครั้ง   1 3 
 -งานไหว๎ครู 1 ครั้ง    1 
 -แอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ 2 ครั้ง   1 1 
 -แหํเทียนเข๎าพรรษา 1 ครั้ง    1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  กิจกรรมกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

      455,780  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงฝึกซ้อม         
 - ผู๎ควบคุมกีฬา    15 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 9,750  
 - นักกีฬา 65 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 42,250  
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงประชุม เตรียม 

ความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน 
        

 - อาจารย ์ 6 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 1,440  
 - เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 3 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 720  
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงแข่งขันกีฬา         
 - อาจารย ์ 8 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 240 บาท 11,520  
 - โค๎ชนอก 7 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 65 บาท 2,730  
 - นักกีฬา 65 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 65 บาท 25,350  
 - เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 8 คนๆ ละ 6 วันๆ ละ 240 บาท 11,520  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าที่พัก         
 - ผู๎ควบคุมกีฬา, อาจารย,์    

  เจ๎าหน๎าท่ี, พนักงานขับรถ 
23 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 400 บาท 46,000  

 - นักกีฬา  65 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 300 บาท 97,500  
 - ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ 

  ค่าน้ ามันรถ/ค่าบ ารุงรถ/ 
  ค่าทางด่วน) 

        

 - ประชุมเตรียมความพร๎อมการ      
  เข๎ารํวมการแขํงขัน 

      2,000  

 - น านักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน       30,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ๎อม 

  และแขํงขัน 
      60,000  

 - คําชุดนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,      
  เจ๎าหน๎าท่ีประสานงานกีฬา  

      100,000  

 รายจ่ายอื่นๆ          
 - คําธรรมเนยีมในการเขา๎รํวมการ  

  แขํงขัน 
      10,000  

 - คําธรรมเนยีมเข๎ารํวมการแขํงขัน  
  ส าหรับนักกีฬาและเจา๎หน๎าท่ี 

      5,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 
      48,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําโลํรางวัล       30,000  
 - คํากรอบรูป       5,000  
 - คําปาูยประชาสัมพันธ์       1,500  
 - คําดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี       4,000  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       7,000  
3 กิจกรรมหลกัที่ 3  

กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ  
ประจ าปีการศึกษา 2555 

      10,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง       3,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       4,500  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       2,000  
4 กิจกรรมหลกัที่ 4  

กิจกรรมสมัมนาผู้น านักศึกษา 
      93,300  

 ค่าตอบแทน         
 - คําลงทะเบียนอบรมสัมมนาผู๎น า 

  นักศึกษา 
1 ครั้งๆ ละ 47 คนๆ ละ 850 บาท 39,950  

 - คําตอบแทนวิทยากร (ภายใน) 4 คนๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท 3,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร (ภายนอก) 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 900 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 - คํายานพาหนะ       12,000  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 - คําอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 40 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       2,550  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       1,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
5 กิจกรรมหลักที่ 5  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)             
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      219,950  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงฝึกซ้อม         
 - ผู๎ควบคุมกีฬา    5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 3,250  
 - นักกีฬา 20 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 13,000  
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงแข่งขันกีฬา         
 - อาจารย ์ 2 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท 4,800  
 - โค๎ชนอก 2 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 1,300  
 - นักกีฬา 20 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 65 บาท 13,000  
 - เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 4 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําที่พัก 

- ผู๎ควบคุมกีฬา, อาจารย,์ เจ๎าหน๎าท่ี,  
  พนักงานขับรถ  

8 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 400 บาท 32,000  

 - นักกีฬา  20 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 300 บาท 60,000  
 - ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ 

  ค่าน้ ามันรถ/ค่าบ ารุงรถ/ 
  ค่าทางด่วน) 

        

 - น านักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน       24,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ๎อม 

  และแขํงขัน 
      5,000  

 - คําชุดนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,      
  เจ๎าหน๎าท่ีประสานงานกีฬา  

      29,000  

 รายจ่ายอื่นๆ          
 - คําธรรมเนยีมในการเขา๎รํวมการ  

  แขํงขัน/คําสมาชิก 
      25,000  

6 กิจกรรมหลกัที่ 6  
กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกรัก
มหาวิทยาลัย 

      28,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 - คําเชําเต็นท์       8,000  
 - คําถําย VDO       1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําตกแตํงสถานที ่       2,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       5,000  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       11,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
7 กิจกรรมหลกัที่ 7  

กิจกรรมพระคุณท่ีสาม 
      25,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําบ ารุงดนตรไีทย       1,000  
 - คําถําย VDO       1,000  
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี       6,500  
 - คําพวงมาลัย       6,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       3,500  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       6,500  
8 กิจกรรมหลกัที่ 8  

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  
แห่เทียนพรรษา 

      25,140  

 ค่าใช้สอย         
 - คําตกแตํงสถานที ่       3,000  
 - คําตกแตํงขบวนแหํเทียนพรรษา       9,000  
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 - คําเครื่องไทยทาน       3,000  
 - คําถําย VDO       1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําเทียน       2,000  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       3,140  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       3,500  
9 กิจกรรมหลกัที่ 9   

เปิดโลกชมรม 
      15,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามและประเมินผล       500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําตกแตํงสถานที ่       2,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       2,500  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม        10,000  

10 กิจกรรมหลกัที่ 10  
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 

      
25,000 

 

 ค่าใช้สอย         
 -คําจัดการแสดงเทิดพระเกียรต ิ       3,000  
 -คําบ ารุงดนตรีสากล       1,000  
 -คําถําย VDO       1,000  
 - คําติดตามประเมินผล       1,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       3,000  
 - คําตกแตํงสถานที ่       6,000  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม       9,000  
 - คํากรอบรูปใสํเกยีรติบตัร       1,000  

11 กิจกรรมหลกัที่ 11  
กิจกรรมชมรมนกัศึกษา 

      
96,500 

 

 ค่าใช้สอย         
 - คําติดตามประเมินผล       500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรมของชมรม  

  จ านวน 24 ชมรม 
24 ชมรมๆละ   4,000 บาท 96,000  

12 กิจกรรมหลกัที่ 12  
กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

      74,100  

12.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านจิตอาสา 

      1,800  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 600 บาท 1,800  

12.2 กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด       5,340  
 ค่าใช้สอย         
 - คําน้ ามันรถบัสและคําบ ารุงรักษา 1 คันๆ  ละ   2,500 บาท 2,500  
 - คําเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 1 คันๆ ละ   240 บาท 240  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       2,600  

12.3 กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน       6,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําน้ ามันรถบัส และคําบ ารุงรักษา 1 คันๆ ละ   2,500 บาท 2,500  
 - คําเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 1 คนๆ ละ   240 บาท 240  
 - คําอาหาร 40 คนๆ ละ 1 มื้อ 30 บาท 1,200  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       2,660  

12.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

      2,000  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ       2,000  

12.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่       8,200  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 1,200 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       1,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
12.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม       7,500  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําน้ ามันรถบัส และคําบ ารุงรักษา 1 คันๆ ละ   2,500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       1,400  

12.7 กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ.       3,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 1 ช่ัวโมง 600 บาท 1,200  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       1,800  

12.8 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ควจ.       10,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ       6,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําปูายกิจกรรมประกวดดาว-เดอืน       1,000  
 - คําจ๎างท าสายสะพาย 4 รายการๆละ   600 บาท 2,400   

12.9 กิจกรรมไหว้ครู       2,400  
 ค่าใช้สอย         
 - คําท าพานไหว๎คร ู 8 รายการๆละ   300 บาท 2,400  

12.10 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา       2,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       2,000  

12.11 อบรม เร่ือง “เอดส์และเพศศึกษา” 2 ครั้ง     16,260  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 6 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 600 บาท 10,800  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร 2 ครั้ง 6,825 แผํน 0.40 สต. 5,460  

12.12 โครงการอบรมธรรมะ       1,600  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 2 ช่ัวโมง 600 บาท 1,200  
 ค่าใช้วัสดุ         
 - คําวัสด ุ       400  

12.13 กิจกรรมประชมุผู้ปกครองนักศกึษา
ใหม่คณะวิทยาการจัดการ 

      7,400  

 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุ       2,000  
 - คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง 7,250 แผํน 0.40 บาท 2,900  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวําง 1 มื้อ 100 คน 25 บาท 2,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
13 กิจกรรมหลกัที่ 13 กิจกรรม   

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

      80,900  

13.1 กิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรคณะ
มนษุยศาสตร์ฯ 

      
2,000 

 

 ค่าใช้สอย         
 - คําถํายเอกสาร 2,500 แผํนๆ ละ 1 ครั้ง 0.40 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําท าปูายประชาสมัพันธ์ 2 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  

13.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา       5,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําถํายเอกสาร 2,250 แผํนๆ ละ 1 ครั้ง 0.40  บาท 900  
 ค่าวัสดุ         
 - คําท าปูายช่ืองาน 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  

13.3 กิจกรรมรับน้องใหม ่       12,000  
 ค่าใช้สอย         
 - จ๎างจัดซุ๎มต๎อนรับ 10 ซุ๎มๆ ละ 1 ครั้ง 1,000 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ         
 - ท าปูายประชาสมัพันธ์งาน 4 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 2,000  

13.4 กิจกรรมประกวด ดาว-เดือน คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

      
12,000 

 

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 3 คนๆ ละ 1 ครั้ง 800 บาท 2,400  
 ค่าวัสดุ         
 - คําชํอดอกไม๎ 5 ชํอๆ ละ   500 บาท 2,500  
 - คําท าปูายช่ืองาน 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - คําท าปูาย ปชส.ผู๎เข๎าประกวด 2 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 1,000 บาท 2,000  
 - คําท าสายสะพาย 5 เส๎นๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท    2,500  
 - คําถํายเอกสาร 5,250 แผํนๆ ละ 1 ครั้ง 0.40 บาท 2,100  

13.5 กีฬากระชบัสัมพันธ์ภายในคณะ       16,900  
 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 คนๆ ละ 1 ครั้ง 600 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 - อุปกรณ์กีฬาฮาเฮ 5 ประเภทๆละ 1 ชุด 2,000 บาท 10,000  
 - คําท าถ๎วยรางวัล 5 ประเภทๆละ 1 ช้ิน 500 บาท 2,500  
 - คําท าปูายประชาสมัพันธ์ 2 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  
 - คําถํายเอกสารแบบสอบถาม 1,000 แผํนๆ ละ 1 ครั้ง 0.40 บาท 400  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
13.6 ดูงานสโมสรนักศกึษาคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ ต่างสถาบัน 
      

10,000 
 

 ค่าตอบแทน         
 - คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ 6 คนๆ ละ 1 วัน 240 บาท 1,440  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุน้ ามัน(รถบสั 1 คัน)       7,000  
 - คําถํายเอกสารประกอบการดูงาน 3,900 แผํนๆ ละ 1 ครั้ง 0.40 บาท 1,560  

13.7 พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

      
12,000 

 

 ค่าตอบแทน         
 ค่าวัสดุ         
 - อุปกรณ์ท าความสะอาด       12,000  

13.8 กิจกรรมงานไหว้ครู       5,000  
 ค่าวัสดุ         
 - ซื้อวัสดุ          5,000  

13.9 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา       6,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุน้ ามัน(รถบสั1คัน)          3,000  
 - เทียนพรรษา 1 คูํๆ ละ 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 - ปูายประชาสมัพันธ์ติดข๎างรถ 2 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  

14 กิจกรรมหลกัที่ 14 กิจกรรม  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

      70,100  

14.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

      500  

 ค่าวัสดุ         
 - คําท าปูายประชาสมัพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  

14.2 โครงการเตรียมความพร้อมทั้งกายใจ
เพ่ือเข้าสู่อนาคตวัยท างาน 

      29,600  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวําง 4 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ 1,250 บาท 2,500  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  

14.3 โครงการดอกโสนน่ารู้  
น าสู่คุณภาพชีวิต 

      28,400  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวําง 4 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ 8,100 บาท 16,200  

14.4 กิจกรรมรับน้องใหม ่       2,500  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างจัดซุ๎มต๎อนรับ 1 ซุ๎มๆ ละ 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  

14.5 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

      4,100  

 ค่าใช้สอย         
 - คําท าสายสะพาย 6 เส๎นๆ ละ 1 ครั้ง 300 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - คําชํอดอกไม๎ 6 ชํอๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท 1,800  

14.6 กิจกรรมงานไหว้ครู       5,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท าพานไหว๎คร ู 4 พานๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,250 บาท 5,000  

15 กิจกรรมหลกัที่ 15  
กิจกรรมนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 

      98,600  

15.1 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศกึษา 
คณะครุศาสตร์ฯ 

      3,000  

 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร 5,000 แผํนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 0.40 บาท 2,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  

15.2 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4,800  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร 10,500 แผํนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 0.40 บาท 4,200  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 2 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  

15.3 งานรับน้องใหม ่       20,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเหมาท าซุ๎ม 7 ซุ๎มๆ ละ 1 ครั้ง 2,500 บาท 17,500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร 6,250 ครั้งๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 0.40 บาท 2,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
15.4 ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ฯ       4,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําท าสายสะพาย 5 เส๎นๆ ละ 1 ครั้ง 500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ 1 ครั้ง 1,500 บาท 1,500  

15.5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูหลัง
ประสบอุทกภัย 

      30,000  

 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว       5,000  
 - คําวัสดุเกษตร       10,000  
 - คําวัสด ุ       15,000  

15.6 เหลืองแดงร่วมใจตักบาตรท าบุญ       4,600  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร หมึก ปากกา  

  กระดาษฯลฯ 
1 ชุดๆ ละ   3,600 บาท 3,600  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆ ละ   1,000 บาท 1,000  
15.7 งานไหว้ครู       4,000  

 ค่าวัสดุ         
 - คําพาหนะและคาํดอกไม๎ไหว๎คร ู 1 ชุดๆ ละ   4,000 บาท 4,000  

15.8 แอร์โรบิคเพ่ือสุขภาพ       19,200  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 - คําผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุอุปกรณ ์       12,000  

15.9 แห่เทียนเข้าพรรษา       3,800  
 ค่าวัสดุ         
 - คําน้ ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 รายการ 1,000 บาท 1,000  
 - คําวสัด ุ 1 ครั้งๆ ละ 10 รายการๆ ละ 280 บาท 2,800  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,365,370  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจํายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
คําจ๎าง
ประจ า 

คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโ

ภค 
ครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือก)  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล            

   105,280 335,500     15,000 455,780 

2 กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ         
ผู๎น านักศึกษา 

    48,000      48,000 

3 กิจกรรมการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติประจ าปีการศึกษา 
2555 

    10,000      10,000 

4. กิจกรรมสมัมนาผู๎น านักศกึษา    67,750 25,550      93,300 
5. กิจกรรมการแขํงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย  
(รอบมหกรรม)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   44,950 150,000     25,000 219,950 

6. กิจกรรมสร๎างจติส านึก  
ปลูกรักมหาวิทยาลัย 

    28,000      28,000 

7. กิจกรรมพระคณุที่สาม     25,000      25,000 
8. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  

แหํเทียนพรรษา 
    25,140      25,140 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจํายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
คําจ๎าง
ประจ า 

คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโ

ภค 
ครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

9. กิจกรรมเปิดโลกชมรม     15,000      15,000 
10. กิจกรรมเทิดพระคุณแม ํ     25,000      25,000 
11. กิจกรรมชมรมนักศึกษา     96,500      96,500 
12. กิจกรรมนักศึกษา       

คณะวิทยาการจัดการ 
   24,600 49,500      74,100 

13. กิจกรรมนักศึกษา          
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

   10,440 70,460      80,900 

14. กิจกรรมนักศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

   28,800 41,300      70,100 

15. กิจกรรมนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

   12,000 86,600      98,600 

รวม    293,820 1,031,550     40,000 1,365,370 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน 2,160 209,870 55,750 27,240 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 62,000 518,790 200,400 249,160 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอืน่(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)  15,000 25,000  
      
 รวม 64,160 743,660 281,150 276,400 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได๎จัดกจิกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ให๎แกํนักศึกษา 
2. ได๎สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิง่แวดลอ๎ม กิจกรรมเสรมิสรา๎งคณุธรรมและจรยิธรรม กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมให๎แกํนักศึกษา 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
      1.1   เชิงปริมาณ 

1.1.1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวม ทุกคณะ ทุกช้ันปี รวมทุกกิจกรรม 50-100 คน/กิจกรรม 
1.1.2. จ านวนกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของนักศึกษาและครบท้ัง 5 ด๎าน 15 กิจกรรม 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1.2.1 นักศึกษาได๎รบัการพัฒนาให๎มีคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
1.2.2 นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง 5 ด๎านและตรงตามความต๎องการของนักศึกษา 

1.3 เชิงเวลา 
   สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอกิจกรรมที่เขา๎รํวม 
3.2. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎ภาพถํายแตํละกิจรรมท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น 
3.3. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎จ านวนนกัศึกษาที่เข๎ารํวมแตลํะกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ. ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนา          
การเรียนการสอนและการวิจัย 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบณัฑิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
  ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342060 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 50,400 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  
 
หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ  
ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทั้งการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 หอพักนักศึกษาจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่  และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎
นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได๎รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา
ให๎มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี  มีความพร๎อมท่ีจะให๎บริการและอ านวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต๎องพักอาศัยอยูํหอพัก
อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ งานหอพักนักศึกษา จึงจ าเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให๎บริการและอ านวยความสะดวก 
แกํนักศึกษาให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

วัตถุประสงค์   
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการให๎บริการและอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาภายในหอพัก 

เปูาหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีใช๎บริการ 269 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎รับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทีม่ีความพร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักแกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555                    
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก             
 -เครื่องท าน้ าเย็น             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก       
 -ด าเนินการจดัซื้อครภุัณฑ ์ 1 รายการ  1   

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
จัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก  

        

 ค่าครุภัณฑ์         
 -เครื่องท าน้ าเย็น 3 หัวก๏อก 3  เครื่อง 1  เครื่อง 16,800 บาท 50,400  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,400  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์
หอพัก  

           

ค่าครุภัณฑ์            
- เครื่องท าน้ าเย็น 3 หัวก๏อก       50,400    50,400 

รวม       50,400       50,400 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  50,400   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  50,400   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอ านวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎

สถานศึกษา  
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการและการอ านวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   จ านวนนักศึกษาท่ีให๎บริการ 269 คน 
      1.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

    นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎รับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทีม่ีความพร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก  
      1.3 เปูาหมายเชิงเวลา 
        มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
                  การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่  1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                  
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํง ช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวชิาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (ราํง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบณัฑิต   
    ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342060 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 50,400 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องท าน้ าเย็น  3 เครื่อง 16,800 50,400 มาตรฐานฯ 
 3 หัวก๏อก    - ตัวตู๎ภายใน - ภายนอกและถังบรรจุน้ าท าจาก 

สแตนเลส 
     - มีระบบปูองกันคอมเพรสเซอร์ท างานเกินก าลัง 
     - ระบายความร๎อนด๎วยคอนเดนเซอร์ชนิด 

มอเตอร์พัดลมดูด - เปุา 
     - ควบคุมระดับน้ าในตู๎ด๎วยลูกลอย 
     ค าชี้แจงฯ 
     เนื่องจากของเดิมช ารุด และจ านวนเครื่อง 
     ท าน้ าเย็นไมํเพียงพอให๎บริการกับนักศึกษา  
     จ านวน 4 หอพัก 

รวม 50,400  
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1224342061 งานบริการหอพักนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 187,480 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  
 
หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ตํางๆ  ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาทั้งการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนา         
การเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 หอพักนักศึกษาจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่  และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎
นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได๎รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา
ให๎มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี  มีความพร๎อมที่จะให๎บริการและอ านวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พัก        
ที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย งานหอพักนกัศึกษา จึงจ าเป็นต๎องมีบุคลากรไว๎ดูแลอ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
ยามฉุกเฉินท่ีนักศึกษาต๎องการความชํวยเหลือ และมีบุคลากรไว๎คอยรักษาความสะอาดของหอพักให๎ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร๎อมใช๎  ซํอมแซมอุปกรณ์ให๎ใช๎งานได๎มีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถให๎ผู๎ปกครอง          
หรือนักศึกษาติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลหอพักได๎หรือติดตํอยามฉุกเฉินกับผู๎ปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา    
และผู๎ปกครองของนักศึกษาท่ีเข๎ามาพักอาศัยจะได๎รับความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดบริการและอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พักปลอดภัย 
2. เพื่อจัดบริการและอ านวยความสะดวกให๎แกํอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไปเข๎าพักภายในหอพัก 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก 269 คน 
1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา 40 รายการ 
1.3 คําสาธารณูปโภค 12 เดือน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการหอพักไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 %  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  มีการให๎บริการหอพักและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การให้บริการหอพัก             
 - รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพักอาศัยในหอพัก             
 - ให๎บริการหอพักส าหรับนักศึกษาภาคปกติและ

บุคคลภายนอก 
            

2 การบริหารจัดการ             
 - คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภณัฑ ์             
 - คําวัสดุ              
 - คําโทรศัพท์             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การให้บริการ       
 - รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพัก

อาศัยในหอพัก 
2 ครั้ง 1  1  

 - ให๎บริการหอพักส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติและบุคคลภายนอก 

12 เดือน 3 3 3 3 

2 การบริหารจัดการ       
 - คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภณัฑ ์ 12 เดือน  6 3 3 
 - คําวัสดุ  40 รายการ  20 10 10 
 - คําโทรศัพท์ 9 เดือน  3 3 3 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 การให้บริการหอพัก - - - - - - -  
2 การบริหารจัดการหอพัก - - - - - - -  
 งบด าเนินงาน         

2.1 ค่าตอบแทน           70,000  
 -คําตอบแทนลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ  

 ศุกร์ 
1 คน 8 เดือน 120 บาท 

     
7,860 

 

 -คําตอบแทนลํวงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ 5 คน 12 เดือน 170 บาท    62,320  
2.2 ค่าใช้สอย       80,000  

 -คําซํอมแซมครุภณัฑ ์       10,000  
 -คําจ๎างเหมาบริการ        70,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
2.3 ค่าวัสดุ       35,480  

 -คําวัสดุส านักงาน/งานบ๎าน/งานสวน       21,000  
 -คําวัสดุไฟฟูา/ประปา       14,480  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค         
 -คําบริการโทรศัพท ์       2,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       187,480  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

การจัดการบริหารหอพัก            
-คําลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร ์    7,680       7,680 
-คําลํวงเวลาวันเสาร-์อาทิตย ์    62,320       62,320 
-คําซํอมแซมครุภณัฑ ์     10,000      10,000 
-คําจ๎างเหมาบริการ     70,000      70,000 
-คําวัสดุส านักงาน/งานบ๎าน/     21,000      21,000 
งานสวน           14,480 
-คําวัสดุไฟฟูา/ประปา     14,480      2,000 
-คําบริการโทรศัพท ์      2,000      

รวม    70,000 115,480 2,000     187,480 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน 7,760 23,280 23,280 15,680 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 20,470 32,000 32,000 31,010 
 - คําสาธารณูปโภค 200 600 600 600 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงนิอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 28,430 55,880 55,880 47,290 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษารับบริการและการอ านวยความสะดวกในหอพักท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎สถานศึกษา 
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการอ านวยความสะดวกอยํางมีประสิทธ์ิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก 269 คน 
1.1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา 40 รายการ 
1.1.3 คําสาธารณูปโภค 12 เดือน 

     1.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการหอพักไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 %  

     1.3 เปูาหมายเชิงเวลา 
  มีการให๎บริการหอพักและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1 บรรลผุลเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่  1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของ

ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342062 งานให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 171,600  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน: กองพัฒนานักศึกษา ผู๎รับผิดชอบ: น.ส.วรรณนภา  เรํงพืช 
  
 
หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใสํนักศึกษา    
ซึ่งอยูํในชํวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูํวัยผู๎ใหญํ อาจเกิดความขัดแย๎งและความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ     
การปรับตัวกับสิ่งแวดล๎อมใหมํๆ การปรับตัวจากบ๎านและครอบครัวสูํการใช๎ชีวิตล าพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหมํ 
เพื่อนเพศเดียวกันและตํางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานท ากํอนจบการศึกษา การเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎จะเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได๎รู๎จักตนเอง มีความรู๎  ความสามารถในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ท าให๎นักศึกษามีความสุข          
ในการเรียนและการท างาน สามารถพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎าในอาชีพอยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต รวมถึงการบริการด๎านข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอนักศึกษาและศิษย์เกํา เชํน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลํงข๎อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํนักศึกษาและศิษย์เกําในรูปแบบตํางๆ อีกทั้งยังมีการสํงเสริมบทบาทให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาได๎ดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษา ให๎ค าปรึกษาและข๎อช้ีแนะให๎กับนักศึกษาได๎อยํางใกล๎ชิดและทั่วถึง 

ซึ่งสิ่งเหลํานี้อาจเป็นอุปสรรคตํอการเรียนในมหาวิทยาลัยได๎ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให๎ค าปรึกษา 
เพื่อให๎ความชํวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข๎าใจ และตระหนักรู๎ในตนเอง สามารถเข๎าใจปัญหาและ  
หาทางออกได๎อยํางเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพ         
เป็นปัญญาของแผํนดินได๎อยํางสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์   
1.  อาจารย์ได๎รับรู๎บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให๎ค าปรึกษา แนะน า ชํวยเหลือนักศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง

เหมาะสม 
2.  นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับบริการการให๎ค าปรึกษาทั้งด๎านการศึกษา อาชีพ และปัญหาสํวนตัวรวมถึงได๎รับบริการ

ข๎อมูลขําวสารด๎านวิชาการ วิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ 
3.  นักศึกษาและศิษย์เกํามีโอกาสได๎เข๎ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู๎ และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในด๎านที่ตนเองถนัด 
4.  นักศึกษาได๎รับความรู๎และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาตํอ หรือเลือกที่จะไปประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา 
5.  นักศึกษาและศิษย์เกํามีโอกาสได๎รับการฝึกอบรม ความรู๎ ความสามารถ ทักษะทางด๎านวิชาการอยํางเหมาะสม 
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เปูาหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 อาจารย์ได๎รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 200 คน 
1.2 มีศูนย์บริการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักศึกษาและศิษย์เกํา 5 ศูนย์ 
1.3 นักศึกษาและศิษย์เกําที่ได๎เข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถน าความรู๎         

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎   
100 คน 

1.4 นักศึกษาสามารถน าความรู๎จากประสบการณ์ การบรรยายของวิทยากรในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร๎อมสูํโลกของอาชีพ        
และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการไปสมัครงานในสถานท่ีตํางๆ  

200 คน 

1.5 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และสามารถ
วางแผนการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความรู๎ 
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 

50 คน 

2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   นักศึกษารู๎จัก เข๎าใจตนเอง เข๎าใจสังคมและเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม สามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับสังคม  

สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี 
2.2   นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได๎ถูกต๎อง สามารถปูองกันปัญหาหรือมีการแก๎ปัญหา ได๎เป็นอยํางดี

และการสํงเสริมการพัฒนาการในทุกด๎าน 
2.3   นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับความรู๎จากการเข๎ารวํมกิจกรรมฝกึประสบการณว์ิชาชีพและสามารถน าไปปรับใช๎

ในชีวิตประจ าวัน 
2.4   นักศึกษาได๎รับบริการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา 
2.5  อาจารย์ได๎รับความรู๎จากการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทาง           

ในการน าไปใช๎ในการดูแลนักศึกษา 
3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
  นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์และได๎รับการชํวยเหลือที่มีประสิทธิภาพตลอด

ปีงบประมาณ 2555 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา             
 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสาร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรม             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการให้ค าปรึกษา             
 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสาร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             

3. กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสาร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             

4. กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา             
 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสาร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             

5. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขาํวสาร             
 - ด าเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 ครั้ง   1  

2 กิจกรรมสร๎างเครือขํายการบริการ
ให๎ค าปรึกษา 

1 ครั้ง   1  

3 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู๎ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ กํ
นักศึกษาและศิษย์เกํา 

1 ครั้ง  1   

4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง  1   
5 กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทาง 1 ครั้ง    1 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1  

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      22,900  

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 1 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท   2,400  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท   5,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําจัดท าเอกสารประกอบการประชุม       10,000  
 - คําวัสดุอุปกรณ ์         5,000  
 - คําติดตามประเมินผล           500  
2 กิจกรรมหลักที่ 2  

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการ
ให้ค าปรึกษา 

      7,500  

 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุอุปกรณ ์       5,000  
 - คําถํายเอกสาร       2,000  
 - คําติดตามประเมินผล         500  
3 กิจกรรมหลักที่ 3  

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า 

      91,000  

 ค่าตอบแทน         
 - คาํตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท  72,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์         10,000  
 - คําวัสดุอุปกรณ ์          8,000  
 - คําติดตามประเมินผล          1,000  
4 กิจกรรมหลักที่ 4  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
      16,300  

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท  4,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําถํายเอกสาร        6,000  
 ค่าวัสดุ         
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       5,000  
 - คําติดตามประเมินผล         500  
 
 

         

5 กิจกรรมหลักที่ 5 
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

      33,900  

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 - คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 5,000  
 - คําถํายเอกสาร       2,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์       4,000  
 - คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 - คําติดตามประเมินผล         500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       171,600  

 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. กิจกรรมเสริมสร๎างบทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   2,400 20,500      22,900 

2. กิจกรรมสร๎างเครือขํายการ
บริการให๎ค าปรึกษา 

   - 7,500      7,500 

3. กิจกรรมพัฒนาความรู๎และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํ
นักศึกษาและศิษย์เกํา 

   72,000 19,000      91,000 

4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา    4,800 11,500      16,300 
5. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการแกํนักศึกษาและ
ศิษย์เกํา 

   14,400 19,500      33,900 

รวม           171,600 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  12,000 2,400 14,400 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  30,500 28,000 19,500 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  42,500 30,400 33,900 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักศึกษาได๎เรียนรู๎ถึงลักษณะของอาชีพ มีความเข๎าใจในโลกของอาชีพ โลกของการท างานและได๎ทราบข๎อมูล

เกี่ยวกับการศึกษา การประกอบอาชีพ และความต๎องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน
เกี่ยวกับการศึกษาตํอและเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

2.  นักศึกษาได๎รับการเตรียมการให๎มีความพร๎อมในการประกอบอาชีพ พัฒนาแนวความคิดในด๎านการศึกษาและ          
การท างานให๎สัมพันธ์สอดคล๎องกัน และมีคํานิยมที่ดีในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถสร๎างความรํวมมือและ                 
ขยายเครือขํายในการด าเนินงานด๎านการแนะแนวอาชีพระหวํางส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสถานศึกษา 
หนํวยงาน องค์กรตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข๎อง 

3.  นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับบริการแนะแนว
และการให๎ค าปรึกษาในเรื่องตํางๆ อยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

4.  อาจารย์ที่ปรึกษาได๎รับทราบถึงบทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได๎อยํางชัดเจน และนักศึกษาได๎รับประโยชน์ 
จากการขอรับค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข๎องจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เชิงปริมาณ 
1.1.1 อาจารย์ได๎รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 200 คน 
1.1.2 มีศูนย์บริการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักศึกษาและศิษย์เกํา 5 ศูนย์ 
1.1.3 นักศึกษาและศิษย์เกําที่ได๎เข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถน าความรู๎ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 100 คน 
1.1.4 นักศึกษาสามารถน าความรู๎จากประสบการณ์ การบรรยายของวิทยากรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร๎อมสูํโลกของอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการไปสมัครงาน             
ในสถานท่ีตํางๆ 200 คน 

1.1.5 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และสามารถวางแผน          
การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความรู๎ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 50 คน 

1.1.6  
1.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.1 นักศึกษารู๎จัก เข๎าใจตนเอง เข๎าใจสังคมและเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม สามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับสังคม 
สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี 

1.2.2 นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได๎ถูกต๎อง สามารถปูองกันปัญหาหรือมีการแก๎ปัญหา           
ได๎เป็นอยํางดีและการสํงเสริมการพัฒนาการในทุกด๎าน 

1.2.3 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถ
น าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

1.2.4 นักศึกษาได๎รับบริการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา 
1.2.5 อาจารย์ได๎รับความรู๎จากการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทาง

ในการน าไปใช๎ในการดูแลนักศึกษา 
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1.3 เชิงเวลา 
นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์และได๎รับการชํวยเหลือที่มีประสิทธิภาพตลอด

ปีงบประมาณ 2555 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข๎ารับบริการ 
3.2. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการขอรบัทุนการศึกษา 
3.3. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎จ านวนนกัศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
3.4. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํออาจารย์ที่ปรึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่  1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของ

ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5    ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา (สกอ.) 
        องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
                  ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการดา๎นข๎อมูลขําวสาร 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342063 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 78,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางอรนุช เจียมพงษ์ 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได๎ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญา
และเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ในการสํงเสริม
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  
เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างส านึกในคุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  
ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคน
ในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในท๎องถิน่และสังคม สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถศึกษาและรํวมท ากิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัยได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยูํภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปุวย หรือได๎รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให๎มีแพทย์และ
พยาบาลมาให๎บริการตรวจรักษาเบื้องต๎น มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอตํอการรักษานักศึกษาอยํางเหมาะสมและ
ทันทํวงที ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให๎บริการด๎านสุขภาพแกํคณาจารย์และบุคลากรทุกฝุายของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎สามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยเชํนกัน 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพและอนามัย 50 คน/เดือน 
1.2 มียาและเวชภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 30 รายการ 
1.3 มีวัสดุอุปกรณ์ห๎องพยาบาล 20 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 มีแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
2.2 มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
2.3 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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3.    เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  มีการสํงเสรมิสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 
3.2  มียาและเวชภัณฑ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 
3.3  มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ้างแพทย์และพยาบาล             
 -ด าเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล             
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์             
 -ด าเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์             
3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน             
 -ด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์พยาบาล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ้างแพทย์และพยาบาล       
 -ด าเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล 2/7 คน/เดือน  2/3 2/1 2/3 
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์       
 -ด าเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 30 รายการ   30  
3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน       
 -ด าเนินการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์พยาบาล 20 รายการ   20  

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จ้างแพทย์ และ

พยาบาล  
      40,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนแพทย์และพยาบาล       40,000  
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ ์
      20,000  

 ค่าวัสดุ         
 -อะม๏อกซี ่         
 -พลาสเตอร์ยา         
 -แอร์เอ็กซ์         
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 -ไทลินอล 500         
 -ฟีคอล         
 -เด๏กซ์โต         
 -แอลกอฮอล ์         
 -ส าล ี         
 -ผ๎าก๏อต         
 -ยาดม         
 -แอมโมเนีย         
 -ยาล๎างตา         
 -คาลามาย         
 -ไดเซ็นโต ๎         
 -ยาหยอดตา         
 -ผงเกลือแร ํ         
 -พอนสแตน         
 -คามิเนทีฟ         
 -แดนเซน         
 -นอจีซิด         
 -ยาหมํอง         
 -เคาท์เตอรเ์พน         
 -คอเฟนิลามีน         
 -ยาแก๎เมารถ         
 -ยาธาตุน้ าขาว         
 -ไซแอมมีดีน         
 -ไบโซวอน         
 -ยาหอม         
 -เบตาดีน         
 -ไดด๏อกซํา         
 -ฯลฯ         
3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

พยาบาล 
      18,500  

 ค่าวัสดุ         
 -กระเป๋าใสยํา 6 ใบๆ ละ   700 บาท 4,200  
 -ที่นอน 3.5 ฟุต 2 หลังๆ ละ   3,000 บาท 6,000  
 -ผ๎าปูท่ีนอน 3.5 ฟุต 6 ชุดๆ ละ   500 บาท 3,000  
 -ผ๎าคลมุเตียง 6 ผืนๆ ละ   300 บาท 1,800  
 -หมอนหนุน 2 ใบๆ ละ   250 บาท 500  
 -วัสดุส านักงาน       3,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       78,500  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 

     



457 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมหลกัที่ 1  
จ้างแพทย์ และพยาบาล  

           

ค่าตอบแทน            
-คําตอบแทนแพทย์และพยาบาล    40,000       40,000 
กิจกรรมหลกัที่ 2  
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์

           

ค่าวัสดุ            
-ยาและเวชภณัฑ ์     20,000      20,000 
กิจกรรมหลกัที่ 3  
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

           

ค่าวัสดุ            
-วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน     18,500      18,500 

รวม    40,000 38,500         78,500 
 
 
 
 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  18,100 5,000 16,900 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ   38,500  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  18,100 43,500 16,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได๎รบับริการด๎านสุขภาพอยาํงเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.1.1 นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพอนามัย  50 คน/เดือน 
1.1.2 มียาและเวชภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 30 รายการ 
1.1.3 มีวัสดุอุปกรณ์ห๎องพยาบาล 20 รายการ 

1.2   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.2.1   มีแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
1.2.2  มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1.2.3   มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.4 เปูาหมายเชิงเวลา 
1.3.1 มีการสํงเสรมิสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 
1.3.2 มียาและเวชภณัฑ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 
1.3.3  มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 



 

 

 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบณัฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของ

ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1224342064 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 163,650  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู๎รับผิดชอบ: สิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข 
  
 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิต           
ที่มีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบํงออกได๎เป็นสองสํวน
คือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุน
สํงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวม
จะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิต         
ที่พึงประสงค์ 5 ประการ ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อรณรงค์สํงเสริมระเบียบวินัยนักศึกษาท้ังด๎านการแตํงกาย บุคลิกภาพ และความประพฤติของนักศึกษา 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรม

จริยธรรม  

เปูาหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดอบรมทางวิชาการและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 7 กิจกรรม 
1.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 50 คน/กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
                  ร๎อยละของนักศึกษาได๎พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคณุธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยูํในระดับด ี

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
   มีการสํงเสรมิกิจกรรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพให๎แกํนักศึกษาตลอดปี 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 



 

 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ทั้งภายในและภายนอกมหาแกน่กัศึกษา 
            

 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
2 กิจกรรมส่งเสริมการขับขีถู่กวินัยจราจร             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
4 กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาวะให้แกน่ักศึกษา        

( กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 
            

 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองเอดส์และเพศศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
6 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             
7 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา             
 -วางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรม             
 -ติดตามประเมินผล             



 

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ระบบประกันคณุภาพแกํนักศึกษา
ระหวํางมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง  1   

2 จัดกิจกรรมสํงเสรมิการขับข่ีถูกวินยั
จราจร 

1 ครั้ง  1   

3 จัดกิจกรรมสํงเสรมิคณุธรรม  
จริยธรรมแกํนักศึกษา 

1 ครั้ง   1  

4 จัดกิจกรรมเสริมสรา๎งสุขภาวะให๎แกํ
นักศึกษา  (กาย,จิตใจ,สังคม,ปญัญา) 

1 ครั้ง   1  

5 จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา 

1 ครั้ง      1 

6 จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎เรื่อง 
ยาเสพตดิ 

1 ครั้ง    1 

7 กิจกรรมสํงเสริมระเบยีบวินัยและ 
การแตํงกายของนักศึกษา 

1 ครั้ง  
 

1 
 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่นกัศกึษา 

      49,500  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 -คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ 5 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท 3,600  
 -คําที่พัก 5 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,000 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       7,000  
 -คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม       2,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  
 -คําน้ ามันเชื้อเพลิง/คาํทางดํวน/ 

 คําบ ารุงรถ 
1 คันๆ ละ   4,000 บาท 4,000  

          



 

 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ถูกวนิัย
จราจร 

      20,900  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  
3 กิจกรรมหลกัที่ 3  

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา 

      24,150  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 9 คนๆ ละ 1 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,750  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 -คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม       1,000  
 -คําน้ ามันเชื้อเพลิง/คาํบ ารุงรถ 2 คันๆ ละ   5,000 บาท 10,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  

4 กิจกรรมหลกัที่ 4  
กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาวะให้แก่
นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปญัญา) 

      17,300  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  
5 กิจกรรมหลกัที่ 5  

จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ือง
เอดส์และเพศศึกษา 

      20,900  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  



 

 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  
6 กิจกรรมหลกัที่ 6 จัดกิจกรรม

เผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 
      20,900  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       3,000  
 -คําปูาย       500  
 -คําติดตามประเมินผล       500  
7 กิจกรรมหลกัที่ 7 จัดกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและ
การแต่งกายของนักศึกษา 

      10,000  

 ค่าวัสดุ         
 -คําปูาย       10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       163,650  

 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น รวม เงินเดือนและ
คําจ๎างประจ า 

คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมหลักท่ี 1  
จัดกิจกรรมสร๎างเครือขําย 
การเรยีนรู๎ระบบประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัให๎แกํนักศึกษา 

   14,400 35,100      49,500 

กิจกรรมหลักท่ี 2  
จัดกิจกรรมสํงเสรมิการขับข่ี 
ถูกวินัยจราจร 

   14,400 6,500      20,900 

กิจกรรมหลักท่ี 3  
จัดกิจกรรมสํงเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมแกํนักศึกษา 

   5,400 18,750      24,150 

กิจกรรมหลักท่ี 4  
กิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาวะ
ให๎แกํนักศึกษา (กาย,จิตใจ
,สังคม,ปัญญา) 

   10,800 6,500      17,300 

กิจกรรมหลักท่ี 5  
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎
เรื่องเอดส์และเพศศึกษา 

   14,400 6,500      20,900 

กิจกรรมหลักท่ี 6  
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎
เรื่องยาเสพติด 

   14,400 6,500      20,900 

กิจกรรมหลักท่ี 7   
จัดกิจกรรมสํงเสรมิระเบียบวินัย
และการแตํงกายของนักศึกษา 

    10,000      10,000 

รวม    73,800 89,850      163,650 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  28,800 16,200 28,800 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  41,600 35,250 13,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  70,400 51,450 41,800 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมให๎กับนักศึกษาได ๎
2. สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํนักศึกษาได๎ 
3. สามารถท าให๎ไดร๎ับความรู๎เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได๎มากข้ึน 
4. สามารถเสริมสร๎างความรู๎ ความเขา๎ใจทางด๎านวิชาการ ด๎านสติปัญญา ความสามารถทักษะตํางๆ ให๎แกํนักศึกษาได๎  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชิงปริมาณ 
1.1.1 จัดอบรมทางวิชาการและจดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 7 กิจกรรม 
1.1.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 50 คน/กิจกรรม 

1.2  เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละของนักศึกษาได๎พัฒนาสติปญัญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับ

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์อยูํในระดับดี 
1.3 เชิงเวลา 

 มีการสํงเสรมิกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให๎แกํนักศึกษาตลอดปี 2555 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
   การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํอกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
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2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบณัฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของ

ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5    ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา (สกอ.) 
        องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
                  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกจิกรรมนกัศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342065 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 329,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางสารภี  พูลศริ ิ
   
 
หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแตํละปีการศึกษาจะมีจ านวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลายส าขาที่เข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งสิ้น 1,300 คน แบํงเป็น บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จ านวน 1,200 คน และมหาบัณฑิต (ระดับ
ปริญญาโท) จ านวน 100  คน 
           ในปีการศึกษา 2553-2554  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  แกํบัณฑิตผู๎ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553-2554  ในชํวงเดือน พฤษภาคม 2555 ณ 
อาคารใหมํสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  ให๎กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให๎การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2555 เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์จึงขอด าเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให๎กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
2. เพื่อให๎บัณฑิต และมหาบัณฑิตได๎เข๎ารํวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
3. เพื่อด าเนินการและปฏิบัติหน๎าท่ีในฝุายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เปูาหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 บัณฑิตที่เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,200 คน 
1.2 มหาบัณฑิตที่เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร 100 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บัณฑิตและมหาบณัฑิตได๎เข๎ารับการฝึกซ๎อมรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
2.2 บัณฑิตและมหาบณัฑิตได๎เข๎ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  โครงการงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2553-2554  แล๎วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 5 เดือน วันท่ีเริ่มต๎น:  1  มกราคม 2555   วันท่ีสิ้นสุด: 31   พฤษภาคม 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อม

ใหญ่ 
            

 -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดักิจกรรมฝึกซ๎อมบณัฑิต             
 -ประเมินผลการด าเนินงาน             
2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร             
 -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ์             
 -ด าเนินการจดังานพระราชทานปริญญาบัตร             
3 งานฝุายพิธีการ             
 -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             
 -ด าเนินการจดังานพระราชทานปริญญาบัตร             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การฝึกซ๎อมยํอย ฝึกซ๎อมรวม และ

ฝึกซ๎อมใหญํ 
3 วัน  1 ม.ค.55- 

31 มี.ค..55 
1 เม.ย.55- 
31 พ.ค.55 

 

2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1 วัน  1 ม.ค.55- 
31 มี.ค.55 

1 เม.ย.55- 
31 พ.ค.55 

 

3 งานฝุายพิธีการ 12 วัน  1 ม.ค.55- 
31 มี.ค.55 

1 เม.ย.55- 
31 พ.ค.55 

 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การฝึกซ้อม

ย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่ 
      244,000  

 
1.1 ค่าตอบแทน        24,000  

 -คําตอบแทนนักศึกษาต๎นแบบ 3 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 100 บาท 24,000  
1.2 ค่าใช้สอย       68,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 -คําดอกไมต๎กแตํงหอประชุม,ภายใน

,  ภายนอกมหาวิยาลัย 
      60,000  

 คําสํง SMS แจ๎งขําวบัณฑิต       5,000  
 -คําจัดท าแบบส ารวจบณัฑิต       3,000  

1.3 ค่าวัสดุ       152,000  
 -คําวัสดุอุปกรณ ์       25,000  
 -คําวัสดุประชาสัมพันธ ์       10,000  
 -คําปูายประชาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลยัและหน๎ามหาวิทยาลยั 
      30,000  

 -คําตกแตํงสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลยั 

      20,000  

 -คําปกฝึกซ๎อมบณัฑิต    
800 

ปกๆ ละ   50 บาท 40,000  

 -คําคูํมือฝึกซ๎อมบณัฑติ   
,800 

เลํมๆ ละ   15 บาท 27,000  

2 กิจกรรมหลกัที่ 2  งานพิธี         
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

      85,500  

2.1 ค่าตอบแทน       48,600  
 -คําเบี้ยเลี้ยงผู๎บริหาร 20 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 270 บาท 5,400  
 -คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์ 150 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 36,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที ่ 30 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 7,200  

2.2 ค่าใช้สอย       36,900  
 -คําเชํารถบัส  1 วันๆ ละ 2  คันๆ ละ 8,000 บาท 16,000   
 -คําน้ ามันรถบัส 1 วันๆ ละ 2 คันๆ ละ 4,000 บาท 8,000  
 -คําน้ ามันรถตู ๎ 1 วันๆ ละ 7 คันๆ ละ 1,200 บาท 8,400  
 -คําทางดํวนรถบัส 1 วันๆ ละ 2 คันๆ ละ 500 บาท 1,000  
 -คําทางดํวนรถตู ๎ 1 วันๆ ละ 7 คันๆ ละ 500 บาท 3,500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       329,500  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมหลกัที่  1  การ
ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และ
ฝึกซ้อมใหญ่ 

   24,000 220,000      244,000 

กิจกรรมหลกัที่ 2  งานพธิี  รับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

   48,600 36,900      85,500 

รวม    72,600 256,900      329,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน   72,600  
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ   256,900  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม   329,500  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บัณฑิตและมหาบณัฑิตไดร๎ับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมและพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
2. บัณฑิตและมหาบณัฑิตได๎เข๎ารํวมฝึกซ๎อมและเข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 

 บัณฑิตและมหาบณัฑิตร๎อยละ 95 ได๎เข๎ารบัพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2554  
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานฉลองบัณฑิต 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 : ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบณัฑิต  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของ

ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 1224342066 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3 ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5 ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
7 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน๎ทุนตํอหนํวยผลผลิต 
9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
10 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร   ๎ 
11 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 710,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูป
การศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต๎องจัดท า จัดหา วัสดุ อุปกรณ์
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันในห๎องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ยังไมํเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา จึงจ าเป็นต๎องจัดหา
คอมพิวเตอร์เพิ่มและปรับปรุงห๎องเรียนให๎มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใช๎จริง และสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 
2. เพื่อเพ่ิมชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียน 
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอตํอการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านซอฟต์แวร์ 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 30 เครื่อง 
1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 5 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3  
2.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์             
2 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์             
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      

 งบลงทุน       
1 ค่าครุภัณฑ์       
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง  30   
 1.2 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์   5 เครื่อง    5   
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สารสนเทศ 
     

 งบด าเนินงาน      
 งบลงทุน      
1 ค่าครุภัณฑ์      
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 510,000  510,000   
 1.2 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 200,000  200,000   
 รวม 710,000  710,000   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        

 งบลงทุน         
 ค่าครุภัณฑ์         
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 1 เครื่องละ 17,000 บาท 510,000  
 1.2 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง 1 เครื่องละ 40,000 บาท 200,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       710,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์       510,000    510,000 
2. เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ์       200,000    200,000 

รวม       710,000    710,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์  710,000   
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  710,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให๎บริการ 
3. ส านักมีครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งานเพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 30 เครื่อง 
1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 5 เครื่อง 

1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
1.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
1.2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

1.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ทีถ่ือวําดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
3.2. การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555  
  นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันท ี
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1224342066 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
7. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน๎ทุนตํอหนํวยผลผลิต 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 710,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  

 



484 
 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตรฐานฯ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 30 เครื่อง 17,000  510,000 - CPU แบบ Intel Core i3 หรือดีกวํา 

ความเร็วไมํต่ ากวํา 3.0 GHZ 
- หนํวยความจ าไมํน๎อยกวํา 4.0 GB 
- HardDisk ไมํน๎อยกวํา 500 GB 
- มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 2 ป ี

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับการเรียนการสอน และส าหรับบริการ

นักศึกษา 
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 5 เครื่อง 40,000 200,000 มาตรฐานฯ 

     - ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2500 ANSI Lumens 
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1024x768 
- อัตราสํวนความคมชัด  Contrast Ratio  

1800:1 หรือดีกวํา 
- รับประกันตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 2 ปี 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับให๎บริการผูส๎อนในห๎องเรียน 

รวม 710,000  
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1224342067 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
5. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
7. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8. ระดับความส าเร็จของการจดัท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร   ๎ 
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,163,290 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน            
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ            
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น            
การปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต๎องจัดท าจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงาน ให๎ส านักสามารถบริหารจัดการด๎านการสนับสนุนการเรียนการสอน การให๎บริการ            
การประกันคุณภาพ การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย

ตนเอง 
3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ 
4. เพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ด๎านวิชาการให๎กับบุคลากรในส านักฯ 
5. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเหมาะสมกับการเป็นแหลํง

เรียนรู๎ในสภาพปัจจุบันมากขึ้น 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 คําตอบแทนกรรมการบริหารส านกั 2 ครั้ง 
1.2 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบรหิารส านัก 2 ครั้ง 
1.3 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ 8 ครั้ง 
1.4 บ ารุงรักษาลิฟต์ 12 งวด 
1.5 ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 10 รายการ 
1.6 วัสดุส านักงาน 90 รายการ 
1.7 วัสดุการเกษตร 10 รายการ 
1.8 วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ 
1.9 วัสดุไฟฟูา-ประปา 30 รายการ 
1.10 โซฟาขนาด 2 2 ตัว 
1.11 โซฟาขนาด 3 10 ตัว 
1.12 โต๏ะกลาง 10 ตัว 
1.13 โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั 9 ตัว 
1.14 เก๎าอี้บาร ์ 3 ตัว 
1.15 เครื่องเคลือบบตัร  1 เครื่อง 
1.16 หูฟัง 50 ชุด 
1.17 ช้ันวางซีดี 5 หลัง 
1.18 ใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ 2 ใบ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  

เปูาหมายระดับ 3 
2.3 ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ เปูาหมายระดับ 3 
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมกรรมการบริหารส านัก             
2 จัดประชุมกรรมการประกันคณุภาพ             
3 บ ารุงรักษาลิฟต์             
4 ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี             
5 จัดหาวัสดุส านักงาน             
6 จัดหาวัสดุการเกษตร             
7 จัดหาวัสดุงานบ๎านงานครัว             
8 จัดหาวัสดุไฟฟูา-ประปา             
9 จัดหาโซฟาขนาด 2             
10 จัดหาโซฟาขนาด 3             
11 จัดหาโต๏ะกลาง             
12 จัดหาโต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั             
13 จัดหาเก๎าอี้บาร ์             
14 จัดหาเครื่องเคลือบบตัร              
15 จัดหาเครื่องท าน้ าเย็น             
16 จัดหาหูฟัง             
17 จัดหาช้ันวางซีด ี             
18 จัดหาใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ             
19 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนํวยนับ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

 ค่าตอบแทน       
 - คําตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 2 ครั้ง  1 1  
 ค่าใช้สอย       
 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ 

บริหารส านัก 
2 ครั้ง  1 1  

 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

8 ครั้ง  3 3 2 

 - คําบ ารุงรักษาลิฟท์ 12 งวด 3 3 3 3 
 - ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคาร

สถานท่ี 
10 รายการ 2 3 3 2 

 ค่าวัสดุ       
 - วัสดุส านักงาน 90 รายการ 10 30 30 20 
 - วัสดุการเกษตร 10 รายการ  4 3 3 
 - วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ  40 40 20 
 - วัสดุไฟฟูา-ประปา 30 รายการ 7 8 8 7 
 - โซฟาขนาด 2 2 ตัว  2   
 - โซฟาขนาด 3 10 ตัว  10   
 - โต๏ะกลาง 10 ตัว  10   
 - โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั 9 ตัว  9   
 - เก๎าอี้บาร ์ 3 ตัว  3   
 - เครื่องเคลือบบตัร  1 เครื่อง  1   
 - จัดหาหูฟัง 50 ชุด  50   
 - จัดหาช้ันวางซีด ี 5 หลัง  5   
 - ใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ 2 ใบ  2   
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 ค่าตอบแทน 31,800     
 - คําตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 31,800  15,900 15,900  
       
 ค่าใช้สอย 234,960     
 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ บริหาร

ส านัก 
1,000  500 500  

 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพ 

4,000  1,500 1,500 1,000 

 - คําบ ารุงรักษาลิฟท์ 29,960 7,490.01 7,490.01 7,490.01 7,489.97 
 - ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี 200,000 31,000 59,000 80,000 30,000 
       
 ค่าวัสดุ 896,530     
 - วัสดุส านักงาน 432,280 5,300 176,980 150,000 100,000 
 - วัสดุการเกษตร 20,000  10,000 5,000 5,000 
 - วัสดุงานบ๎านงานครัว 180,000  90,000 45,000 45,000 
 - วัสดุไฟฟูา-ประปา 50,000 4,100 20,900 12,500 12,500 
 - โซฟาขนาด 2  8,000    8,000    
 - โซฟาขนาด 3  49,000    49,000    
 - โต๏ะกลาง  30,000    30,000    
 - โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั  13,500    13,500    
 - เก๎าอี้บาร ์  4,500    4,500    
 - เครื่องเคลือบบตัร   4,500    4,500    
 - จัดหาหูฟัง 50,000       50,000    
 - จัดหาช้ันวางซีด ี    24,750   24,750    
 - ใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ 30,000  30,000   
 รวม 1,163,290 47,890.01 596,520.01 317,890.01 200,989.97 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 2 ครั้ง 1 ครั้ง 15,900 บาท 31,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ 

บริหารส านัก 
2 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  

 - คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

8 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 4,000  

 - คําบ ารุงรักษาลิฟท์ 12 งวด 1 งวด 2,496.67 บาท 29,960  
 - ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคาร

สถานท่ี 
      200,000  

 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส านักงาน 90 รายการ     432,280  
 - วัสดุการเกษตร 10 รายการ     20,000  
 - วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ     180,000  
 - วัสดุไฟฟูา-ประปา 30 รายการ     50,000  
 - โซฟาขนาด 2 2 ตัว 1 ตัว  4,000  บาท  8,000   
 - โซฟาขนาด 3 10 ตัว 1 ตัว  4,900  บาท  49,000   
 - โต๏ะกลาง 10 ตัว 1 ตัว  3,000  บาท  30,000   
 - โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั 9 ตัว 1 ตัว  1,500  บาท  13,500   
 - เก๎าอี้บาร ์ 3 ตัว 1 ตัว  1,500  บาท  4,500   
 - เครื่องเคลือบบตัร  1 เครื่อง 1 เครื่อง  4,500  บาท  4,500   
 - จัดหาหูฟัง 50 ชุด 1 ชุด 1,000 บาท      50,000   
 - จัดหาช้ันวางซีด ี 5 หลัง 1 หลัง 4,950 บาท     24,750   
 - ใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ 2 ใบ 1 ใบ  15,000  บาท  30,000   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,163,290  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น รวม เงินเดือนและ
คําจ๎างประจ า 

คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ คําตอบแทน คําใช๎สอย 

และวสัดุ 
คํา

สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. คําตอบแทน
กรรมการบริหารส านัก 

   31,800       31,800 

2. คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารส านัก 

    1,000      1,000 

3. คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ 

    4,000      4,000 

4. บ ารุงรักษาลิฟต ์     29,960      29,960 
5. ซํอมบ ารุงครภุัณฑแ์ละ

อาคารสถานท่ี 
    200,000      200,000 

6. วัสดุส านักงาน     432,280      432,280 
7. วัสดุการเกษตร     20,000      20,000 
8. วัสดุงานบ๎านงานครัว     180,000      180,000 
9. วัสดุไฟฟูา-ประปา     50,000      50,000 
10. โซฟาขนาด 2      8,000        8,000  
11. โซฟาขนาด 3      49,000        49,000  
12. โต๏ะกลาง      30,000        30,000  
13. โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรัส      13,500        13,500  
14. เก๎าอี้บาร ์      4,500        4,500  
15. เครื่องเคลือบบตัร       4,500        4,500  
16. หูฟัง     50,000                 50,000             
17. ช้ันวางซีดี          24,750          24,750  
18. ใบมีดส าหรับเครื่องตัด

กระดาษ 
    30,000        30,000  

รวม    31,800 1,131,490      1,163,290 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน  15,900 15,900  
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 47,890.01  580,620.01   301,990.01  200,989.97  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  47,890.01  596,520.01  317,890.01  200,989.97  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให๎บริการ 
3. บุคลากรของส านักไดร๎ับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
4. ส านักมีครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน 
5. ส านักมสีภาพแวดล๎อมและการบรกิารด๎านกายภาพที่เอื้อตํอการบริการห๎องสมดุ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 ประชุมกรรมการบริหารส านัก  2 ครั้ง 
1.1.2 ประชุมกรรมการประกันคณุภาพ 8 ครั้ง 
1.1.3 บ ารุงรักษาลิฟต ์  12 งวด 
1.1.4 ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี  10 รายการ 
1.1.5 วัสดุส านักงาน 90 รายการ 
1.1.6 วัสดุการเกษตร  10 รายการ 
1.1.7 วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ 
1.1.8 วัสดุไฟฟูา-ประปา  30 รายการ 
1.1.9 โซฟาขนาด 2     2  ตัว 
1.1.10 โซฟาขนาด 3    10  ตัว 
1.1.11 โต๏ะกลาง    10  ตัว 
1.1.12 ตัวโต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตรุัส      9  ตัว 
1.1.13 เก๎าอี้บาร ์      3  ตัว 
1.1.14 เครื่องเคลือบบตัร       1  เครื่อง 
1.1.15 หูฟัง 50 ชุด 
1.1.16 ช้ันวางซีดี 5 หลัง 
1.1.17 ใบมีดส าหรับเครื่องตัดกระดาษ  2  ใบ 

1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตอํเนื่อง เปูาหมายระดบั 3 
1.2.3 ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 

เปูาหมายระดับ 3 
1.2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน๎ทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

 1.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทยีมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

          กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
          กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
           กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎น าชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
           กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
         ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.3.2 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

           ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
3 ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342068 งานพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
4. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
5. ร๎อยละของการพัฒนาบุคลากร 
6. ร๎อยละของความพึงพอใจของบุคลากร 
7. ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 220,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎                 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ           
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น          
การปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ดังนั้นผู๎ปฏิบัติงานจะต๎องมี
ความรู๎ ความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ และในปัจจุบันวิธีการท างานในแตํละศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา               
จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถท า งานเป็นทีม และเป็น                
ผู๎ให๎บริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎ท างานเป็นทีมและเป็นผู๎ให๎บริการที่ด ี
2. เพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ด๎านวิชาการให๎กับบุคลากรในส านักฯ 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ 45 คน 
1.2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 20 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ร๎อยละของการพัฒนาบคุลากร เปาูหมายร๎อยละ 100 
2.2 ร๎อยละความพึงพอใจของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 80 
2.3 ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 90 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ             
2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ             
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 งานบริหารจั ดการส านั กวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

 ค่าใช้สอย       
1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมบุคลากร

ภายในส านักฯ 
45 คน   45  

2 คําใช๎จํายในการประชุม/สัมมนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 

20 คน 2 6 6 6 

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 ค่าใช้สอย      
1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ 

- คําตอบแทนวิทยากร/คําที่พัก/คําพาหนะ
เดินทาง/คําอาหาร/คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม/ฯลฯ 

120,000 
 
 

  120,000 
 
 

 

2 คําใช๎จํายในการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน/ไปราชการ 
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะเดินทาง/คํา

น้ ามันรถ/คําลงทะเบียน/ฯลฯ 

100,000 1,000 39,000 30,000 30,000 

 รวม 220,000 1,000 39,000 150,000 30,000 
 
 
 
 
 

 

     



497 
 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 ค่าใช้สอย         
1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมบุคลากร

ภายในส านักฯ 
- คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 

600 บาท วันละ 6 ชม. 2 วัน 
เป็นเงิน 14,400 บาท 

- คําที่พัก จ านวน 51 คนๆ ละ 
450 บาท 1 คืน เป็นเงิน22,950 
บาท 

- คําพาหนะเดินทาง เป็นเงิน 
37,110 บาท 

- คําอาหาร 51 คนๆ ละ 120 บาท 
2 วัน เป็นเงิน 12,240 บาท 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 51 
คนๆ ละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 
5,100 บาท 

- คําวัสดุ 45 คนๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 13,500 บาท 

- คําเบี้ยเลี้ยง 49 คนๆ ละ 300 
บาท เป็นเงิน 14,700 บาท 

45 คน     120,000  

2 คําใช๎จํายในการประชุม/สมัมนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะ

เดินทาง/คําน้ ามันรถ/
คําลงทะเบียน/ฯลฯ 

20 คน     100,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       220,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
บุคลากรภายในส านักฯ 

   14,400 105,600      120,000 

2. คําใช๎จํายในการประชุม/
สัมมนา/อบรม/ศึกษาดู
งาน/ไปราชการ 

    100,000      100,000 

รวม    14,400 205,600      220,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน   14,400  
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 1,000 39,000 135,600 30,000 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 1,000 39,000 150,000 30,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรสามารถท างานเป็นทีมและเป็นผู๎ให๎บริการที่ด ี
2. บุคลากรของส านักไดร๎ับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ  ไมํน๎อยกวํา 45 คน 
1.1.2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ  ไมํน๎อยกวํา 20 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1 ร๎อยละของการพัฒนาบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 100 
1.2.2 ร๎อยละความพึงพอใจของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 80 
1.2.3 ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 90 

 1.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการและแบบประเมินการฝึกอบรมของบุคลากร 
3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ และแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทยีมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 3 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

          กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
          กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
           กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎น าชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
           กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (ราํง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

3 ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342069 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

2. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเรจ็การศึกษา 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 950,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน        
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎  และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ          
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิ
รูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ในปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมี            
การพัฒนาปรับปรุงอยูํตลอดเวลา จึงจ าเป็นต๎องจัดท าจัดหา หนังสือต าราวิชาการ สิ่งตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุตํางๆ 
ที่ดีทันสมัย  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่น ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดหาหนังสือต าราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งตีพมิพ์และไมํตีพิมพ์ ท่ีดีและทันสมยั 
2. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
3. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
4. เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได๎มาตรฐานคณุภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนและเพิม่ประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 หนังสือ, ต าราวิชาการ 1,200 เลํม 
1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 7,000 ฉบับ 
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 150 รายการ 
1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 20 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
2.3. ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 
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2.4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน๎ทุนตํอหนํวยผลผลิต 
2.5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาหนังสือ, ต าราวิชาการ             
2 จัดหาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง             
3 จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์             
4 จัดหาวัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ, สิ่งพมิพ์ตํอเนื่อง

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
            

5 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

1 ค่าวัสดุ       
 1.1 หนังสือ, ต าราวิชาการ 1,200 เลํม      500   500   200 
 1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 7,000 ฉบับ 1,000 2,000 2,000 2,000 
 1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 150 รายการ     40    70    40 
 1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท า

หนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

20 รายการ    10    10  

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

1 ค่าวัสดุ      
 1.1 หนังสือ, ต าราวิชาการ 360,000  150,000 150,000 60,000 
 1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 400,000 63,000 137,000 100,000 100,000 
 1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 40,000  10,000 20,000 10,000 
 1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ, 

สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
150,000  75,000 75,000  

 รวม  950,000  63,000   372,000   345,000   170,000  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

1 ค่าวัสดุ         
 1.1 หนังสือ, ต าราวิชาการ 1,200 เลํม     360,000  
 1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 7,000 ฉบับ     400,000  
 1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 150 รายการ     40,000  
 1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ

, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

20 รายการ     150,000  

 รวม       950,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. หนังสือ, ต าราวิชาการ     360,000      360,000 
2. หนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 
    400,000      400,000 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์     40,000      40,000 
4. วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท า

หนังสือ, สิ่งพมิพ์ตํอเนื่อง
และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

    150,000      150,000 

รวม     950,000      950,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 63,000   372,000   345,000   170,000  
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอืน่(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  63,000   372,000   345,000   170,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให๎บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 จ านวนหนังสือ, ต าราวิชาการ ไมํน๎อยกวํา     1,200 เลํม 
1.1.2 จ านวนหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตอํเนื่อง ไมํน๎อยกวํา    7,000 ฉบับ 
1.1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไมํน๎อยกวํา          150 รายการ 
1.1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไมํน๎อยกวํา  20 รายการ 

1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
1.2.3 ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ  

เปูาหมายระดับ 3 
1.2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

1.3 ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1   บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2   บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3   บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1   สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
3.2   การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 :  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

          กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
          กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
          กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎น าชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
                  ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
    องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
3.   ความพร๎อมของโครงการ  

  ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342070 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
5. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
7. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8. ระดับความส าเร็จของการจดัท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร   ๎ 
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 657,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน          
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ          
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปั ญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น          
การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต๎องจัดท าจัดหา 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงาน ให๎ส านักสามารถบริหารจัดการด๎านการสนับสนุนการเรียนการสอน การให๎บริการ          
การประกันคุณภาพ การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ 
2. เพื่อสํงเสริมสุขภาวะในการเข๎ารับบริการของบุคลากรภายในและภายนอก 
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมยั สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอนและการใช๎บริการ 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 
1.2 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
1.3 เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 
1.4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ 10 เครื่อง 
1.5 สแกนเนอร ์ 2 เครื่อง 
1.6 ช้ันวางหนังสือ 10 หลัง 
1.7 สวํานเจาะหนังสือ 2 ตัว 
1.8 เครื่องท าน้ าเย็น 2 เครื่อง 
1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm 6 เครื่อง 
1.10 เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
2.3 ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ เปูาหมายระดับ 3 
2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน๎ทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาเครื่องปรับอากาศ             
2 จัดหาเครื่องโทรสาร             
3 จัดหาเครื่องถํายเอกสาร             
4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์             
5 จัดหาสแกนเนอร ์             
6 จัดหาช้ันวางหนังสือ             
7 จัดหาสวํานเจาะหนังสือ             
8 จัดหาเครื่องท าน้ าเย็น             
9 จัดหามํานอากาศ ขนาด 120 cm             
10 จัดหาเครื่องปั๊มน้ า             
11 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

1 ครุภัณฑ์       
 1.1   เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง  3   
 1.2   เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง  1   
 1.3   เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง  1   
 1.4   เครื่องคอมพิวเตอร ์ 10 เครื่อง  10   
 1.5   สแกนเนอร ์ 2 เครื่อง  2   
 1.6   ช้ันวางหนังสือ 10 หลัง  10   
 1.7   สวํานเจาะหนังสือ 2 เครื่อง  2   
 1.8   เครื่องท าน้ าเย็น 2 เครื่อง  2   
 1.9   มํานอากาศ ขนาด 120 cm 6 เครื่อง  6   
 1.10 เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่อง  1   

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบลงทุน      
1 ครุภัณฑ์ 657,500     
 1.1   เครื่องปรับอากาศ 130,500  130,500   
 1.2   เครื่องโทรสาร 10,000  10,000   
 1.3   เครื่องถํายเอกสาร 98,000  98,000   
 1.4   เครื่องคอมพิวเตอร ์  170,000    170,000    
 1.5   สแกนเนอร ์  50,000    50,000    
 1.6   ช้ันวางหนังสือ  70,000    70,000    
 1.7   สวํานเจาะหนังสือ  14,000    14,000    
 1.8   เครื่องท าน้ าเย็น  16,000    16,000    
 1.9   มํานอากาศ ขนาด 120 cm   84,000    84,000   
 1.10 เครื่องปั๊มน้ า 15,000  15,000   
 รวม 657,500  657,500   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบลงทุน         
1 ครุภัณฑ์         
 1.1 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 1 เครื่อง 43,500 บาท 130,500  
 12 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 10,000 บาท 10,000  
 1.3 เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 98,000 บาท 98,000  
 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 10 เครื่อง 1 เครื่อง  17,000  บาท  170,000   
 1.5 สแกนเนอร ์ 2 เครื่อง 1 เครื่อง  25,000  บาท  50,000   
 1.6 ช้ันวางหนังสือ 10 หลัง 1 หลัง  7,000  บาท  70,000   
 1.7 สวํานเจาะหนังสือ 2 เครื่อง 1 เครื่อง 7,000 บาท  14,000   
 1.8 เครื่องท าน้ าเย็น 2 เครื่อง 1 เครื่อง 8,000 บาท 16,000  
 1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm 6 เครื่อง 1 เครื่อง  14,000  บาท  84,000   
 1.10 เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่อง 1 เครื่อง  15,000  บาท  15,000   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       657,500  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. เครื่องปรับอากาศ       130,500    130,500 
2. เครื่องโทรสาร       10,000    10,000 
3. เครื่องถํายเอกสาร       98,000    98,000 
4. เครื่องคอมพิวเตอร ์       170,000      170,000  
5. สแกนเนอร ์        50,000      50,000  
6. ช้ันวางหนังสือ        70,000     70,000  
7. สวํานเจาะหนังสือ        14,000      14,000  
8. เครื่องท าน้ าเย็น       16,000    16,000 
9. มํานอากาศ ขนาด 120 

cm 
       84,000      84,000  

10. เครื่องปั๊มน้ า        15,000      15,000  
รวม       657,500    657,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์   657,500    
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  657,500   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากข้ึน 
2. ส านักมีครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน 
3. ส านักมสีภาพแวดล๎อมและการบรกิารด๎านกายภาพที่เอื้อตํอการบริการห๎องสมดุ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ    3 เครื่อง 
1.1.2 เครื่องโทรสาร    1 เครื่อง 
1.1.3 เครื่องถํายเอกสาร    1 เครื่อง 
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร ์  10  เครื่อง 
1.1.5 สแกนเนอร ์  2  เครื่อง 
1.1.6 ช้ันวางหนังสือ  10  หลัง 
1.1.7 สวํานเจาะหนังสือ  2  เครื่อง 
1.1.8 เครื่องท าน้ าเย็น  2  เครื่อง 
1.1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm  6 เครื่อง 
1.1.10 เครื่องปั๊มน้ า  1  เครื่อง 

1.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
1.2.3 ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ  

เปูาหมายระดับ 3 
1.2.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

 1.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
  งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1   สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
3.2   การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–2555  

2.3.1 นโยบายที่ 1 :  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.3.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
        กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎น าชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น                  
  กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        2.3.1   มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
                  ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.3.3 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑิต 

 ตัวบํงช้ี 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
3 ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนินการได๎ทันที 
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1224342070 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรอืศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
5. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
7. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
8. ระดับความส าเร็จของการจดัท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร   ๎ 
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 657,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 10 เครื่อง 17,000 170,000 มาตรฐานฯ 
     - CPU แบบ Intel Core i3 หรือดีกวํา ความเร็วไมํ

ต่ ากวํา 3.0 GHZ 
- หนํวยความจ าไมํน๎อยกวํา 4.0 GB 
- HardDisk ไมํน๎อยกวํา 500 GB 
- มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 2 ป ี

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับการเรียนการสอนและส าหรับบริการนักศึกษา 
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ล าดับ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

2 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 43,500 130,500 มาตรฐานฯ 
     - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

- ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
- ขนาดไมตํ่ ากวํา 36,000 บีทียู 
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรปูท้ังชุด 
ทั้งหนํวยสํงความเย็น และหนํวยระบายความร๎อน
จากโรงงานเดยีวกัน 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับห๎องประชุมต๎นโมก 
3 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 

     - เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
- ความเร็วในการสํงเอกสารไมํเกินกวํา 6 วินาทีตํอ
แผํน 

- สํงเอกสารไดค๎รั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับงานส านักงาน 
      
4 เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 98,000 98,000 มาตรฐานฯ 
     - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยํอ-

ขยายได ๎
- ความเร็วในการถาํยไมํต่ ากวํา 20 แผํนตํอนาที 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับงานส านักงาน 
      
5 สแกนเนอร ์ 2 เครื่อง 25,000 50,000 มาตรฐานฯ 

     - สแกนงานจ านวนไมํน๎อยกวํา 12 แผํนตํอนาท ี
- ตัวปูอนกระดาษอัตโนมัตไิมํน๎อยกวํา 50 แผํน  
- ความละเอียดแบบออพติคลัไมํนอ๎ยกวํา 2,400 
จุดตํอน้ิว 

- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับงานฝุายพัฒนา 
      
6 ช้ันวางหนังสือ 10 หลัง 7,000 70,000 มาตรฐานฯ 

     -    ขนาดสูงไมํน๎อยกวํา 3 ช้ัน 
     ค าชี้แจงฯ 
 

 

   ใช๎ส าหรับงานฝุายพัฒนา 
 
 
 



518 
 

 

ล าดับ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

7 สวํานเจาะหนังสือ 2 เครื่อง 7,000 14,000 มาตรฐานฯ 
 

 

   - ขนาดไมํน๎อยกวํา 13 มม. พร๎อมมอเตอร์  
- เจาะได๎ 13 มม. หรือดีกวํา 
- พื้นที่โต๏ะท างาน 182x175 มม. หรือดีกวํา 
- ความเร็วรอบ 5 ระดับ หรือดีกวาํ 
- มอเตอร์ 220 วัตต์ 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับงานฝุายพัฒนา 
      
8 เครื่องท าน้ าเย็น 2 เครื่อง 8,000 16,000 มาตรฐานฯ 

     - ถังบรรจุน้ าไมํน๎อยกวํา 3 ลติร 
- อุณหภูมิความเย็น 4 องศา- 8 องศา หรือดีกวํา 
- กระแสไฟ 220 วัตต์  50 เฮิรต์ 
- วัตถุถังน้ าเย็นไรส๎ารตะกั่ว 
- การควบคุมอุณหภูมิ เทอรโ์มสตดั 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับบริการนักศึกษา 
      
9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm 6 เครื่อง 14,000 84,000 มาตรฐานฯ 

     - สํงแรงลมได๎ไกลไมํน๎อยกวํา 3 เมตร  
- กระแสไฟ 220 วัตต์  50 เฮิรต์ 
- ความยาวตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 120 ซม. 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

      
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับประตูทางเข๎า-ออก อาคารและระหวําง

อาคารเพื่อปูองกันไมํให๎แอรไ์หลออกนอกห๎องหรือ
อาคาร 

      
10 เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่อง 15,000 15,000 มาตรฐานฯ 

     - ขนาดทํอ   2  x 2" หรือดีกวํา 
- แรงม๎าไมํน๎อยกวํา   2  HP  
- กระแสไฟ 220 วัตต์  50 เฮิรต์ 
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

      
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ส าหรับปั๊มน้ าเก็บไว๎ใช๎ในอาคาร ห๎องน้ า ของ

อาคารบรรณราชฯ 
รวม 657,500  
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1224342071 งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ / จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ หรือ ศลิปวัฒนธรรม 
3. โครงการ/กิจกรรม ที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
4. ร๎อยละของความรูค๎วามเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
6. ร๎อยละของการน าไปใช๎ประโยชน์ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 154,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องด าเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน       
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ        
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลั งปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น           
การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ในฐานะที่เป็นหนํวยงาน
สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนแล๎วส านักยังต๎องมีการบริการวิชาการสูชุํมชนที่รับผิดชอบดูแล เพื่อน าองค์ความรู๎ที่มีไปเผยแพรํ
กับชุมชนและน าข๎อมูลที่มีจากคลังความรู๎ที่สะสมมาจัดท าเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพรํความรู๎แกํผู๎ที่สนใจซึ่งจะเป็นการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อท านุบ ารุง สืบสาน และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อแนะน าการใช๎บริการทางด๎านห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแกํนักศึกษา บุคลากร 
3. เพื่อให๎บริการวิชาการด๎านห๎องสมุดแกํชุมชน 
4. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
5. เพื่อรวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎เกี่ยวกับวันส าคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติแกํผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด 
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร 4 ครั้ง 
1.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ครั้ง 
1.3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ 2 ครั้ง 
1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 6 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2. ร๎อยละของการน าไปใช๎ประโยชน ์เปูาหมายร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล๎วเสรจ็ตามเวลาร๎อยละ 85 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดกิจกรรมห๎องสมุดสัญจร             
2 จัดกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม             
3 จัดกิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ             
4 จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน             
5 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 
    

1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร 4 ครั้ง  2 1 1 
2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ครั้ง  1 2 1 
3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ 2 ครั้ง   1 1 
4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 6 ครั้ง  2 3 1 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

1 กิจกรรมห้องสมุดสัญจร      
1.1 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด

เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 1 
     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300  1,300   
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1,300  1,300   
 - คําบ ารุงรถยนต์ 500  500   
 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 600  600   
 - วัสดุน้ ามัน 500  500   
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 

 
1,800  1,800   

1.2 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 2 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300  1,300   
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1,300  1,300   
 - คําบ ารุงรถยนต์ 500  500   
 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 600  600   
 - วัสดุน้ ามัน 500  500   
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 1,800  1,800   

1.3 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 3 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300   1,300  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1,300   1,300  
 - คําบ ารุงรถยนต์ 500   500  
 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 600   600  
 - วัสดุน้ ามัน 500   500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 1,800   1,800  

1.4 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 4 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300    1,300 
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1,300    1,300 



522 
 

 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 - คําบ ารุงรถยนต์ 500    500 
 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 600    600 
 - วัสดุน้ ามัน 500    500 
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 1,800    1,800 
2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      

2.1 วันมาฆบูชา      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดท าหนังสือธรรมะ 1,500  1,500   
 - คําจัดดอกไม๎ 1,000  1,000   
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 2,500  2,500   

2.2 วันสงกรานต์      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 2,500   2,500  
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 2,500   2,500  

2.3 วันวิสาขบูชา      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดท าหนังสือธรรมะ 1,500   1,500  
 - คําจัดดอกไม๎ 1,000   1,000  
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 2,500   2,500  

2.4 วันเข้าพรรษา      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 2,000    2,000 
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000    3,000 
3 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ      

3.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library 
Orientation 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500   1,500  
 - คําเครื่องดื่ม 8,000   8,000  
 - คําจัดท า เอกสารปฐมนิ เทศการใช๎

ห๎องสมุด 
4,000   4,000  

 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 3,000   3,000  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 

 
3,500   3,500  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 ค่าตอบแทน      
 - คําวิทยากร 2,400    2,400 
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500    1,500 
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที ่

(มูลนิธิสิกขาเอเชีย) 
5,000    5,000 

 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300    1,300 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1,500    1,500 
 ค่าวัสดุ      
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 3,000    3,000 
 - คํากรอบเกียรติบัตร 2,500    2,500 
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 2,800    2,800 
4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน      

4.1 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์) 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500  1,500   
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 3,500  3,500   

4.2 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม) 

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500  1,500   
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 3,500  3,500   

4.3 วันจักรี  (6 เมษายน)      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500   1,500  
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 6,000   6,000  

4.4 วันฉัตรมงคล  (5 พฤษภาคม)      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 1,500   1,500  
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 6,000   6,000  

4.5 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา      
 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 2,500   2,500  
 ค่าวัสดุ      
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 - วัสดุส าหรับจัดงาน 12,500   12,500  
4.6 ครบรอบ 107 ปี มหาวิทยาลัยฯ      

 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 3,000   3,000  
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 12,000   12,000  

4.7 นิ ท ร รศก าร เ ฉลิ มพระ เกี ย ร ติ  ( 1 2 
สิงหาคม)  

     

 ค่าใช้สอย      
 - คําจัดดอกไม๎ 3,000    3,000 
 ค่าวัสดุ      
 - วัสดุส าหรับจัดงาน 12,000    12,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 154,000  27,000 81,000 46,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

1 กิจกรรมห้องสมุดสัญจร         
1.1 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด

เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 1 
      6,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําบ ารุงรถยนต์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 1 ผืน 600 บาท 600  
 - วัสดุน้ ามัน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       1,800  

1.2 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 2 

      6,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําบ ารุงรถยนต์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 1 ผืน 600 บาท 600  
 - วัสดุน้ ามัน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       1,800  

1.3 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 3 

      6,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําบ ารุงรถยนต์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 1 ผืน 600 บาท 600  
 - วัสดุน้ ามัน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       1,800  

1.4 กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน คร้ังท่ี 4 

      6,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําบ ารุงรถยนต์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 1 ผืน 600 บาท 600  
 - วัสดุน้ ามัน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       1,800  
2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       5,000  

2.1 วันมาฆบูชา         
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดท าหนังสือธรรมะ 1 รายการ 1 รายการ 1,500 บาท 1,500  
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       2,500  

2.2 วันสงกรานต์       5,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 2,500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       2,500  

2.3 วันวิสาขบูชา       5,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดท าหนังสือธรรมะ 1 รายการ 1 รายการ 1,500 บาท 1,500  
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       2,500  

2.4 วันเข้าพรรษา       5,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 2,000 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       3,000  
3 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ         

3.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library 
Orientation 

      20,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 - คําเครื่องดื่ม 1,600 คน 1 มื้อ 5 บาท 8,000  
 - คําจัดท า เอกสารปฐมนิ เทศการใ ช๎

ห๎องสมุด 
1 งาน 1 งาน 4,000 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 5 ผืน 1 ผืน 600 บาท 3,000  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       3,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด       20,000  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คน 4 ชม. 600 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 - คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่ 

(มูลนิธิสิกขาเอเชีย) 
1 คัน 1 คัน 5,000 บาท 5,000  

 - คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 คัน 1 คัน 1,300 บาท 1,300  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คน 1 มื้อ 25 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 - ปูายประชาสัมพันธ์ 5 ผืน 1 ผืน 600 บาท 3,000  
 - คํากรอบเกียรติบัตร 25 กรอบ 1 กรอบ 100 บาท 2,500  
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       2,800  
4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน         

4.1 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (24 กุมภาพันธ์) 

      5,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       3,500  

4.2 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม) 

      5,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       3,500  

4.3 วันจักรี  (6 เมษายน)       7,500  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       6,000  

4.4 วันฉัตรมงคล  (5 พฤษภาคม)       7,500  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 1,500 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       6,000  

4.5 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา       15,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 2,500 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       12,500  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
4.6 ครบรอบ 107 ปี มหาวิทยาลัยฯ       15,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 3,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       12,000  

4.7 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (12 สิงหาคม)        15,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจัดดอกไม๎ 1 งาน 1 งาน 3,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส าหรับจัดงาน       12,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       154,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร     24,000      24,000 
2. กิจกรรมสํงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
    20,000      20,000 

3. กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ    2,400 37,600      40,000 
4. กิจกรรมจดันิทรรศการ

หมุนเวียน 
    70,000      70,000 

รวม    2,400 151,600      154,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน    2,400 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ  27,000 81,000 43,600 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอืน่ (............................................)     
      
 รวม  27,000 81,000 46,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมความรู๎ความเข๎าใจในการท านุบ ารุง สืบสานและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ผู๎รับบริการมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎บริการห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู๎รับบริการได๎รับความรู๎ความความเข๎าใจเกี่ยวกับความส าคัญของมหาวิทยาลัยและวันส าคัญของชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1.1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร   4 ครั้ง 
1.1.2 กิจกรรมสํงเสริมศลิปวัฒนธรรม   4 ครั้ง 
1.1.3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ   2 ครั้ง 
1.1.4 กิจกรรมจดันิทรรศการหมุนเวียน   6 ครั้ง  

 1.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1.2.1  ความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เปูาหมายร๎อยละ 85 
  1.2.2 ร๎อยละของการน าไปใช๎ประโยชน์ เปูาหมายร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําด ี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ  
3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ และความรู๎ความเข๎าใจรวมถึง           

การน าไปใช๎ประโยชน์ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

          กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
          กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
           กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎น าชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
           กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
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2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    

    มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
    ตัวบํงช้ีที่ 5.2 : ระดับความส าเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย ตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฎิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
                ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑิต 
  ตัวบํงช้ี 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 

 107000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1224462072  โครงการสัมมนานานาชาติ  "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกใน
อุษาคเนย์ 2053-2553" 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 420,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 

                 ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  
 
หลักการและเหตุผล 

พุทธศักราช 2554/คริสต์ศักราช 2011 เป็นปีท่ีความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโปรตุเกส จะครบรอบ 
500 ปี จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตกในมิติตํางๆ เทําที่ผํานมายังไมํ
กว๎างขวางและลุํมลึกเทําที่ควร  สํวนใหญํเป็นการศึกษาในภาพกว๎างเกี่ยวกับการเข๎ามาติดตํอทางการค๎าและการเมืองของชาวยุโรป             
แตํละชาติ  ท าให๎ยังขาดการค๎นคว๎าในอีกหลากหลายแงํมุมทั้งในเชิงการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล และการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
อาทิ บริบทของยุคสมัยแหํงลัทธิอาณานิคมที่ชักน าให๎ชาวตะวันตก แตํละชาติเข๎ามาในพระนครศรีอยุธยา การถํายทอดศิลปะ
วิทยาการ การเผยแผํศาสนา ชีวิตความเป็นอยูํรํวมกันในชุมชนชาวตะวันตก ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีตํอกันระหวํางชาวตะวันตกด๎วยกันเองและ
ระหวํางชาวตะวันตกกับชาวอยุธยา-สยาม เพศสภาวะของชาวอยุธยา-สยามและชาวตะวันตกในพระนครศรีอยุธยา ความเป็น             
มหานครของพระนครศรีอยุธยาในบริบทโลก คุณคําในความเป็นเมืองมรดกโลกของพระนครศรีอยุธยาทั้งด๎านเนื้อหา การบริหาร
จัดการ และการทํองเที่ยว เป็นต๎น  

สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะที่เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท าหน๎าที่เป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพันธกิจในการสร๎างเครือขํายและ
ประสานความรํวมมือทางวิชาการกับองค์กรและผู๎เช่ียวชาญทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎และ
ขยายขอบขํายการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบของการจัดให๎มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ 
บูรณาการความรู๎เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก เพื่อการสํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล สถาบันอยุธยา
ศึกษาจึงเห็นควรให๎มีการจัดโครงการสัมมนาในระดับนานาชาติเรื่อง "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส  
และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2053-2553" เพื่อให๎นักวิชาการทั้งไทยและตํางประเทศได๎พบปะแลกเปลี่ยนความรู๎และสร๎าง 
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องค์ความรู๎เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให๎ลุํมลึกยิ่งขึ้น  อันจะชํวยให๎เข๎าใจสภาพความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ความเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองมรดกโลก ณ ปัจจุบัน  

ในการจัดสัมมนานานาชาติครั้งนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในสํวนของการด าเนินงาน งบประมาณและบุคลากร  ซึ่งหนํวยงานท่ีรํวมมือกับสถาบันอยุธยาศึกษาในครั้งนี้ได๎แกํ มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มูลนิธิโตโยต๎าประเทศไทย บริษัทโตโยต๎ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด องค์การ บริหารสํวน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมจดหมายเหตุสยามฯลฯ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปีความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา -สยามกับชาติโปรตุเกส 

ในปี พ.ศ. 2554  
2. เพื่อสร๎างเวทีให๎กับครู-อาจารย์  นักวิชาการ ผู๎เช่ียวชาญ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและ         

ชาวตํางประเทศได๎มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติ
โดยเฉพาะชาวตะวันตกในหลากหลายมิติ  

3. เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการในระหวํางองค์กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนประสานความรํวมมือระหวํางครู-อาจารย์  นักวิชาการ  ผู๎เช่ียวชาญ  และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องทั้งในระดับท๎องถิ่น  
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ในการสร๎างองค์ความรู๎และขยายขอบขํายการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับอยุธยาตํอไปในอนาคต 

4. เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 กิจกรรมการสัมมนานานาชาติผนวกกับการจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง 
1.2 จ านวนผู๎เข๎ารํวมสัมมนาซึ่งประกอบด๎วยครู-อาจารย์  นักวิชาการ ผู๎เช่ียวชาญ 

นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่ได๎มีโอกาส
มาพบปะและรํ วมแลกเปลี่ ยนความรู๎ เกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหวํ า ง
พระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตก 

500 
 

คน 
 

1.3 จ านวนนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่รํวมมือกันสร๎างเครือขําย
ทางวิชาการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตก 

20 
 

คน 
 

2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ  และบุคคลทั่วไปได๎รํวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปีความสัมพันธ์

ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับชาติโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2554 
2.2  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนามีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จนเกิดเป็นองค์ความรู๎ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง

พระนครศรีอยุธยากับนานาชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกในหลากหลายมิติ  
2.3  วิทยากรและผู๎เข๎ารํวมสัมมนารํวมกันสร๎างเครือขํายในการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง

พระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตกจนเกิดเป็นองค์ความรู๎ที่ชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับพระนครศรีอยุธยาในฐานะแหลํง
ทํองเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก 

2.4  ชาวไทยและชาวตํางประเทศตระหนักถึงคุณคําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
3.   เปูาหมายเชิงเวลา 

โครงการด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา:   วันเริ่มต๎น: 26 มกราคม 2555   วันสิ้นสุด: 27 มกราคม 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2 ประสานงานผู๎เกี่ยวข๎อง             
3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน              
5 ติดตํอวิทยากรชาวไทยและชาวตํางประเทศ             
6 สํงจดหมายเชิญผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมโครงการ             
7 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
8 จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา             
9 รวบรวมและลงทะเบียนรายชื่อผู๎เข๎ารํวมสมัมนา             
10 จัดเตรียมสถานท่ีและพิธีการ             
11 จัดงานสัมมนานานาชาต/ินิทรรศการ             
12 ประเมินโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 กิจกรรมสัมมนานานาชาติ "500 ปี 

ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับ
โปรตุ เกส และชาติตะวันตกใน
อุษาคเนย์ 2053-2553" 

  

            

1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน 

  
            

1.1 คําอาหารวําง (20 คน) 2 มื้อ             
1.2 คําอาหารกลางวัน  (20 คน) 1 มื้อ             
1.3 คําเอกสารประกอบการประชุม 20 ชุด             
1.4 คําวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช๎ในการด าเนนิงาน 1-20 รายการ             
2 กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารส าหรับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนานานาชาติฯ  
500 คน 

            

2.1 คําอาหารวําง (500 คน) 4 มื้อ             
2.2 คําอาหารกลางวัน (500 คน) 2 มื้อ             
2.3 คําอาหารเย็น (500 คน) 1 มื้อ             
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษา

อยุธยาเมืองมรดกโลก 
              

3.1 คํารถทัวร์รับ-สํงผู๎เข๎ารํวมทัศนศึกษา  2 คัน             
3.2 คําวิทยากรน าชมโบราณสถาน 8 คน             
3.3 คําเอกสารประกอบการทัศนศึกษา 200 ชุด             
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 กิจกรรมที่ 4  ติดต่อประสานงาน               

4.1 คําน้ ามันรถ/คําบ ารุงรถ/เบีย้เลีย้ง
คนขับรถ/คําทางดํวน 

6 ครั้ง             

5 กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างสาธิตศิลปาชีพ                
5.1 คําจ๎างออกร๎านแสดงสาธิตศลิปาชีพ 10 ร๎าน             
6 กิจกรรมที่ 6 การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม 
              

6.1 คําจ๎างจัดการแสดงหนังใหญ ํ 1 ชุด             
6.2 จัดซื้อวัสดเุครื่องแตํงกายชุดร า

บวงสรวง 
1 ชุด             

6.3 คําตอบแทนวิทยากรฝึกสอนดนตรี
และการแสดง 

2 คน             
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

กิจกรรมสมัมนานานาชาติ "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2053-
2553" 
1  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน 

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       20,000  
1.1 คําอาหารวําง  2 มื้อๆละ 20 คนๆละ 25 บาท 1,000  
1.2 คําอาหารกลางวัน  1 มื้อๆละ 20 คนๆละ 50 บาท 1,000  
1.3 คําเอกสารประกอบการประชุม  

20 ชุด x 30 บาท x 1 ครั้ง  
1 ครั้งๆละ 20 ชุดๆละ 30 บาท 600  

1.4 คําวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 1 ครั้งๆละ    บาท 17,400  
2  กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานานาชาติฯ  

 ค่าใช้สอย       225,000  
2.1 คําอาหารวําง  4 มื้อๆละ 500 คนๆละ 25 บาท 50,000  
2.2 คําอาหารกลางวัน  2 มื้อๆละ 500 คนๆละ 100 บาท 100,000  
2.3 คําอาหารเย็น  1 มื้อๆละ 500 คนๆละ 150 บาท 75,000  

3  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษาอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 ค่าใช้สอยและวัสดุ       18,100  

3.1 คํารถทัวร์รับ-สํงผู๎เข๎ารํวมทัศนศึกษา  2 คันๆละ   3000 บาท 6,000  
3.2 คําเอกสารประกอบการทัศนศึกษา 200 ชุดๆละ   60.5 บาท 12,100  

 ค่าตอบแทน       14,400  
3.3 คําวิทยากรน าชมโบราณสถาน 8 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

4  กิจกรรมที่ 4  ติดต่อประสานงาน 
 ค่าใช้สอยและวัสดุ       7,500  

4.1 คําน้ ามันรถ/คําบ ารุงรถ/เบีย้เลีย้ง
คนขับรถ/คําทางดํวน 

3 ครั้งๆละ   2,500 บาท 7,500  

5  กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างสาธิตศิลปาชีพ  
 ค่าใช้สอยและวัสดุ       35,000  

5.1 คําจ๎างออกร๎านแสดงสาธิตศลิปาชีพ 10 ร๎านๆละ   3,500 บาท 35,000  
6  กิจกรรมที่ 6 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

 ค่าใช้สอยและวัสดุ       100,000  
6.1 คําจ๎างจัดการแสดงหนังใหญ ํ 1 ชุดๆละ   18,000 บาท 18,000  
6.2 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายชุดร าบวงสรวง 1 ชุดๆละ 6-7 รายการ   70,000  

 ค่าตอบแทน         
6.3 คําตอบแทนวิทยากรฝึกสอนดนตรี

และการแสดง 
2 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 600 บาท 12,000  

รวมเป็นเงิน 420,000  
       
หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
คณะกรรมการเตรียมการจดังาน  

    20,000      20,000 

กิจกรรมที่ 2 คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมสัมมนานานาชาตฯิ 

    225,000      225,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษา
อยุธยาเมืองมรดกโลก 

   14,400 18,100      32,500 

กิจกรรมที่ 4  ติดตํอประสานงาน     7,500      7,500 
กิจกรรมที่ 5 คําจ๎างสาธติ 
ศิลปาชีพ 

    35,000      35,000 

กิจกรรมที่ 6 การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 

   12,000 88,000      100,000 

รวม    26,400 393,600      420,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน 26,400    
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 393,600    
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 420,000    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คนไทยและคนตํางประเทศได๎รับรู๎และรํวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปีความสัมพันธ์ระหวําง

พระนครศรีอยุธยา-สยามกับชาติโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2554  
2.  ครู-อาจารย์  นักวิชาการ  ผู๎เช่ียวชาญ  นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศได๎

รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยากับชาวตะวันตกจนเกิดเป็นองค์ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับ
พระนครศรีอยุธยา 

3.  เกิดการสร๎างเครือขํายในการประสานความรํวมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนนักวิชาการ
ทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4.  ชํวยสร๎างช่ือเสียงและสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.   ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ 

1.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจในประเด็นท่ีเกีย่วกับความสมัพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยาม
กับโลกตะวันตก ร๎อยละ 85 

1.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมสัมมนา ร๎อยละ 85 
1.3   ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎ที่ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ร๎อยละ 85  

2.    เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.   วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมสมัมนาโดยใช๎แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
          นโยบายยํอยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 
 
 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการท านุบ ารุง 
          ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224462073 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 

                 นางสาวกันยารัตน์    โกมโลทก 
                 นายอายุวัฒน์   ค๎าผล 

  
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันคํานิยมตํางๆ ของชาวตะวันตกได๎เข๎ามามีบทบาทแกํวัยรุํนของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคํานิยมทางวัตถุท าให๎สังคม
วัยรุํนเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เชํน การแตํงกาย มารยาท การเสื่อมลงทางจิตใจ จนท าให๎เกิดอาชญากรรมขึ้นเป็นประจ า                  
ซึ่งอาจพบเห็นได๎ในกลุํมนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาตํางๆ ท้ังในและนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จากปัญหาดังกลําว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหนึ่งคือให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎         
คูํคุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย โดยมีสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร๎างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ท าหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นหนํวยงาน           
ที่ปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ ดีงามให๎แกํนักศึกษาได๎เล็งเห็นปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ของวัยรุํน หากไมํได๎มีการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต๎องและดีงามของไทยให๎แกํนักศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา        
จึงได๎พิจารณาเห็นวําควรจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นความส าคัญในการรํวมกันอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให๎ยั่งยืนสืบไป 
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎น าความรู๎เกี่ยวกับคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีถูกต๎องและดีงามของไทยให๎แกํนักศึกษา 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 2 ครั้ง 
 -  กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสมัพันธ์ 500 คน 
 -  กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 500 คน 



542 
  

 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   นักศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกีย่วกับคุณธรรมและจริยธรรม ไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 85 
2.2   นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.3   นักศึกษา สามารถน าความรู๎ทีไ่ดร๎บัไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

4. เปูาหมายเชิงเวลา 
 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

 
  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนํวยนับ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จริยธรรมสัมพันธ์ 1 ครั้ง   1  
2 ธรรมะบรรยาย 1 ครั้ง    1 

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จริยธรรมสัมพันธ์ 10,000   10,000  
2 ธรรมะบรรยาย 10,000    10,000 
 รวม 20,000   10,000 10,000 

 



543 
  

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา   หนํวย 
1 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ ์       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์   2 ผืนๆ ละ 800 บาท 1,600  
 - คําจ๎างท าเอกสาร   500 ชุดๆ ละ 5 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       2,300  
2 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําเครื่องไทยทาน       1,500  
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์   2 ผืนๆ ละ 800 บาท 1,600  
 - คําจ๎างท าเอกสาร   500 ชุดๆ ละ 8 บาท 4,000  
 ค่าวสัด ุ         
 - คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       1,100  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       20,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสตูร 

   3,600 6,400      10,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
เขียนโครงรํางหลักสูตร (2 ครั้ง) 

   1,800 8,200      10,000 

รวม    5,400 14,600      20,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน   3,600 1,800 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ   6,400 8,200 
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม   10,000 10,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นความส าคัญในการรํวมกันอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให๎ยั่งยืนสืบไป 
2. นักศึกษาได๎น าความรู๎เกี่ยวกับคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
3. นักศึกษาได๎รบัการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จรยิธรรมที่ถูกต๎องและดงีามของไทยเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.3. นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ เกีย่วกับคุณธรรมและจริยธรรม ไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 85 
1.4. นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
1.5. นักศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ไดร๎ับไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

4. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทกึจ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

   โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

          นโยบายยํอยท่ี 4.4 : นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553-2555 
  นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์

ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224462074 โครงการค่าสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 

                 นางนริสานันท์   เดชสุระ 
                 นางสาวณัฐฐิญา  แก๎วแหวน 

  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานหนึ่งที่ท าหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํ งเสริม เผยแพรํ และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจ าเป็น     
ต๎องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด๎านตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต๎องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ             
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ และในการท างานด๎านตํางๆของสถาบันฯ จ าเป็นต๎องมีการจัดอบรม สัมมนา 
และคําใช๎จํายตํางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ในด๎านการท างาน ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน                
การด าเนินงานดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษา จ าเป็นต๎องมีคําสาธารณูปโภค เพื่อติดตํอประสานงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งที่ท าให๎การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์   
เพื่อให๎การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 บิล 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 1 ปี วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ             
2 ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ             
3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ             
4 สํงเบิกจํายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ             

 
แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 บิล - 10 8 6 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1. ค่าสาธารณูปโภค       15,000  
 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 บิลๆละ 1-80 รายการ   15,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       15,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค            
คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข      15,000     15,000 

รวม      15,000     15,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน     
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค  6,000 4,500 4,500 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม  6,000 4,500 4,500 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษา มรีะบบสื่อสารในการประสานงานท่ีมคีุณภาพสามารถท าให๎การด าเนินงานของสถาบันอยุธยา

ศึกษาเกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ 
2. การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานเกิดความคลํองตัวเพิ่มยิ่งขึน้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

มีระบบสื่อสารในการประสานงานท่ีมีคุณภาพสามารถท าให๎การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาเกดิความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพ ท าใหก๎ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีตัง้ไว๎ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 - 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
           นโยบายยํอยท่ี 4.4 : นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

    นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก 
     กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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1224462075 โครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน, งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 165,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 

                 ดร.นริสานันท์   เดชสุระ 
                 น.ส. ณัฐฐิญา  แก๎วแหวน 

  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยงานที่มีพันธกิจในด๎านการสํงเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์และเผยแพรํประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได๎
ประสบอุทกภัยในระหวําง วันท่ี 8 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลา 1 เดือน สํงผลให๎ภูมิทัศน์โดยรอบ 
และบริเวณชั้นลํางของอาคารเรือนไทยอันเป็นท่ีตั้งของส านักงาน ผู๎อ านวยสถาบันอยุธยาศึกษา และเป็นพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ
ด๎านประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตประชาชนชาวอยุธยาได๎รับความเสียหาย จากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ได๎สํงผลให๎                
การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรประสบกับปัญหาและไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร อีกทั้งยังไมํสามารถเปิดให๎บริการ           
ทางวิชาการแกํประชาชนและนักทํองเที่ยวโดยทั่วไปได๎เหมือนเชํนเดิม  
 ดังนั้นสถาบันอยุธยาจึงเห็นสมควรจัดท าโครงการฟื้นฟูสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อท าให๎เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุเปูาหมายตามพันธกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความพร๎อมในการให๎บริการทางวิชาการแกํประชาชนและ
นักทํองเที่ยว รวมทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่นําภาคภูมิใจของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและประชาชน
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทั่วกัน    

วัตถุประสงค์  
1.   เพื่อให๎ส านักงานผู๎อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับการฟื้นฟูให๎มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน                

ที่มีความพร๎อมส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีและบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.   เพื่อให๎บริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการของสถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับการฟื้นฟูให๎มีความสมบูรณ์ และ           

มีความสวยงามส าหรับการให๎บริการทางวิชาการแกํนักทํองเที่ยว นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป 
3.  เพื่อให๎ภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับการฟื้นฟูให๎มีความรํมรื่นสวยงาม  
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1   จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ส านักงานผู๎อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาส าหรับสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของเจ๎าที่และบุคลากรตามรายการดังตํอไปนี ้

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1.1 โต๏ะท างานผู๎อ านวยการ 1 ชุด 
1.1.2 โต๏ะท างานรองผู๎อ านวยการ 3 ชุด 
1.1.3 โต๏ะท างานเจ๎าหน๎าท่ี 3 ตัว 
1.1.4 โต๏ะคอมพิวเตอร ์ 3 ชุด 
1.1.5 ตู๎เอกสารสูง บานเปดิ 7 ตู๎ 
1.1.6 ตู๎เอกสารเตีย้บานเปดิ  2 ตู๎ 
1.1.7 ตู๎เอกสารสูง ลําง 4 ช้ัน 3 ตู๎ 
1.1.8 ชุดรับแขก 1 ชุด 

1.2   ซํอมแซมอาคารชั้นลํางส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาตามรายการดังตํอไปนี ้
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.2.1 ซํอมบ ารุงบานกระจกห๎องพิพิธภณัฑ์พื้นบ๎านช้ันลําง 5 บาน 
1.2.2 ซํอมบ ารุงคอมเพรสเซอร์เครื่องปรบัอากาศ 7 ตัว 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ส านักงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านและบริเวณสวนในสนามหญ๎าของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพร๎อมใน               

การด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรม 
2.2. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของสถาบันฯมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของสถาบันฯ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
การฟื้นฟูสถาบันอยุธยาศึกษาด าเนินการแล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ครุภณัฑ์ และอาคารสถานท่ีของสถาบัน ฯ 
            

2 จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครภุณัฑ์
ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

            

3 ซํอมแซมอาคารชั้นลํางส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา             
5 ติดตาม และประเมินผลโครงการ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เสียหายของวัสดุ ครภุัณฑ์ และ
อาคารสถานท่ีของสถาบัน ฯ 

1 ครั้ง 1    

1.2 จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
และครภุณัฑ์ส านักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

8 รายการ 8   

1.3 ซํอมแซมอาคารชั้นลํางส านักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 

2 รายการ 2   

1.4 ติดตาม และประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง    1  
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
      125,000  

 หมวดค่าครุภัณฑ์       57,350  
 - โต๏ะท างานผู๎อ านวยการ 1 ชุด  ชุดละ 22,700 บาท 22,700  
 - โต๏ะท างานรองผู๎อ านวยการ 3 ชุด  ชุดละ 6,950 บาท 20,850  
 - ชุดรับแขก 1 ชุด  ชุดละ 13,800  13,800  
 หมวดค่าใช้สอย/วัสด ุ       67,650  
 - โต๏ะคอมพิวเตอร์เจ๎าหน๎าท่ี 7 ตัว  ตัวละ 1,950 บาท 13,650  
 - ตู๎เก็บเอกสารส านักงานสูง บานเปิด 5 ตู๎  ตู๎ละ 4,900 บาท 24,500  
 - ตู๎เอกสารเตี้ยบานเปิด 2  ตู๎  ตู๎ละ 3,350 บาท 6,700  
 - ตู๎เอกสารสูงโลํง 4 ช้ัน 4 ตู๎  ตู๎ละ 3,950 บาท 15,800  
 - เก๎าอี้ท างาน 4 ตัว  ตัวละ 1,750 บาท 7,000  

2. ซ่อมแซมอาคารชั้นล่าง 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

      40,000  

 หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ซํอมกระจกช้ันลํางอาคารสถาบนั

อยุธยาศึกษา 
1 รายการ     20,000  

 -ซํอมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ     20,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       165,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์ส านักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

    67,650  57,350    125,000 

2. ซํอมแซมอาคารชั้นลําง
สถาบันอยุธยาศึกษา 

    40,000      40,000 

รวม     107,650  57,350    165,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน 107,650   
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ     
 - คําสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน 57,350   
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 165,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันอยธุยาศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรและผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของสถาบันฯ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 ผู๎บริหาร บุคลากร และผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทกึข๎อมูลจ านวนทรัพยากรในการบริหารจดัการและการด าเนินงานมคีวามพร๎อมใน

การด าเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.   ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2.   ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
           นโยบายยํอยท่ี 4.4 : นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก 

3.   ความพร๎อมของโครงการ  
ด าเนินการได๎ทันที 
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ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 2.  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
  106000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1226572076  โครงการบริหารงานสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:      1. มีกระบวนการในการพัฒนาแผน 

2. มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค ์
3. มีระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
4. จ านวนโครงการวิจัย 
5. จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จ 
6. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
7. โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา  เวชม ี
  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการ                
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ในการสนับสนุน สํงเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค์ความรู๎ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด๎าน 
รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎บริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา               
แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎สนใจ 
 ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น  มีความจ าเป็นเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎งบประมาณไป                  
ในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซํอมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ติดตํอประสานงานท้ังทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์รวมไปถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด๎านตํางๆ เพื่อตอบสนองเปูาประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่
ได๎รับมอบหมาย 

วัตถุประสงค์   
1.   เพื่อให๎ได๎วัสดุส านักงานใช๎ในการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.   เพื่อใช๎จํายในการซํอมครภุัณฑ์ส านักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.   เพื่อใช๎จํายเป็นคําสาธารณปูโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.   เพื่อใช๎ในการเพิ่มศักยภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
5.   เพื่อใช๎ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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เปูาหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์จ านวน ไมํน๎อยกวํา 40 รายการ 
1.2 จํายคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและพัฒนา  จ านวน 12 เดือน 
    
1.3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หนํวยงานตํางๆ ตามพันธกิจไมํน๎อยกวํา 

10 คน 

1.4 จํายเป็นคําวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการที่ มรภ. ร าไพพรรณ ี 10 คน 
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  10 ครั้ง 
1.6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์, แผนปฏิบตัิราชการ, ทบทวน 

การปฏิบัติงาน ฯลฯ 
12 ครั้ง 

1.7 สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจยั 9 คน 
1.8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 7 ครั้ง 
1.9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร ์ 1 ครั้ง 
1.10 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ   
1.11 จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อจัดการความรู๎เรื่อง การบริหารจดัการ

งานวิจัยและงานบริการให๎มีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน 
1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
         2.1   บุคลากรของสถาบันวิจยัและพัฒนาได๎พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและได๎รับประสบการณ์เพิ่มเดิมจาก
การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ  เข๎ารบัการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2    การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบ  
2.3   บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง และเบิกจาํยได๎ทันตามก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์             
2 จํายคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและพัฒนา               
3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ 
ตามพันธกิจ 

            

4 จํายคําวัสดุในการจดันิทรรศการการประชมุวิชาการที่ 
มรภ.ร าไพพรรณ ี

            

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา              
6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์, 

แผนปฏิบัตริาชการ, ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
            

7 สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/
เผยแพรํงานวิจยั 

            

8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลยั 

            

9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร ์             
10 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ             
11 จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อจัดการความรู๎เรื่อง 

การบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วัตถุประสงค์จ านวน ไมํน๎อยกวํา 
40 รายการ 10 10 10 10 

2 จํายคําสาธารณูปโภคของ
สถาบันวจิัยและพัฒนา  จ านวน 

12 เดือน 3 3 3 3 

3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการ
อบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การ
ไปน าเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ 
ตามพันธกิจไมํน๎อยกวํา 

คนละ 2 
ครั้ง 

9 คน 2 3 3 1 

4 จํายเป็นคําวัสดุในการจัดนิทรรศการ    
การประชุม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1    

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

16 คน 12 ครั้ง 3 3 3 3 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบตัิราชการ ,
ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

12 ครั้ง   1  

7 สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/
อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจยั 

9 คน    1 

8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

7 ครั้ง 2 2 2 1 

9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สังคมศาสตร ์

1 ครั้ง   1  

10 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ 

      

11 จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
จัดการความรู๎เรื่อง การบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานบริการใหม๎ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1  ครั้ง    1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 ค่าวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์

จ านวน ไม่น้อยกว่า 
       34,100   

 ค่าใช้สอย         
 - คําซํอมคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ 

เครื่องถํายเอกสาร และ
เครื่องปรับอากาศ 

      10,000  

 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ       24,100  
2 ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวจิยั

และพัฒนา 
       13,000  

 ค่าสาธารณูปโภค                      
 - คําโทรศัพท์       10,000  
 - คําแสตมป ์       3,000  
3 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญ
จากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกจิ
ไม่น้อยกว่า 

       65,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําลงทะเบียนเข๎ารับการอบรม       13,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง ที่พัก พาหนะ คําเสือ่ม

รถ คําทางดํวน 
      45,000  

 ค่าวัสดุ         
 - คําน้ ามัน       7,000  
4 ค่าจัดนิทรรศการในการประชุม

วิชาการที่ มรภ.ร าไพพรรณี 
      10,800  

 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       4,000  
 - คําวัสด ุ       6,800  
5 ค่าประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
      19,000  

 ค่าตอบแทน         
 - คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ       15,000  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       4,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
6 ค่าประชุมบุคลากร เพ่ือจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ ,
ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

      3,000.-  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       3,000  
7 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/
เผยแพร่งานวิจัย 

      36,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําเบี้ยเลีย้ง        10,000  
 - คําทางดํวน       1,000  
 - คําซํอมบ ารุงรถ       3,000  
 - คําเชําเหมารถ       10,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       2,000  
 - คําวัสด ุ       5,000  
 - คําน้ ามัน       5,000  
8 ค่าประชุมน าเสนอผลงานวิจัยทุน 

วช.ปี 54  
      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  
9 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวิจัย วช.ปี 55 คร้ังท่ี 1 
      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

10 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย  
ปี 55 คร้ังท่ี 1 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

11 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช.ปี 55 คร้ังท่ี 2 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

12 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย  
ปี55 คร้ังท่ี 1 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

13 ค่าประชุมก าหนดโจทย์วิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัย 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

14 ค่าประชุมก าหนดโจทย์วิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยจากวช. 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 750  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       500  

15 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 

      2,675  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 3 ชม.ๆ ละ 1 คนๆ ละ  600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       875  

16 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 

      2,675  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 3 ชม.ๆ ละ 1 คนๆ ละ  600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       875  

17 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ 

        

18 จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
จัดการความรู๎เรื่องการบรหิารจดัการ
งานวิจัยและงานบริการให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

      5,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 3 ชม.ๆ ละ 2 คนๆ ละ  600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 45 คนๆ ละ  1 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,125  
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร       275  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจ๎างประจ า 
คําจ๎าง
ชั่วคราว 

คําตอบแทน
พนักงานราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
และวัสดุ 

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา    22,200 164,800 13,000     200,000 
รวม    22,200 164,800 13,000     200,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจาํย 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า     
 - คําจ๎างช่ัวคราว     
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - คําตอบแทน 1,500 4,500 8,100 8,100 
 - คําใช๎สอยและวสัด ุ 30,424 43,000 47,876 43,500 
 - คําสาธารณูปโภค  4,250 4,375 4,375 
3 งบลงทุน     
 - คําครุภณัฑ ์     
 - คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎     
 - เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจํายอื่น (............................................)     
      
 รวม 31,924 51,750 60,351 55,975 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎ไดร๎ับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับความสะดวกจากการบริการ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับการให๎บริการหลากหลายวิธีและชํองทาง 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 1.1  จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      1.2  ร๎อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได๎ตามก าหนดระยะเวลา 
      1.3  จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
      2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณไมํต่ ากวําร๎อยละ 85 ทุกรายการ 
      2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
      2.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
      3.1   การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์      
      3.2  การส ารวจข๎อมูล โดยดูจากรายงานผลการเข๎ารํวมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากร 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 
  โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ          พ.ศ. 2555 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
     นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
    นโยบายยํอยท่ี 4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 
   2.2.1   นโยบายที่ 2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที่

ตอบสนองความต๎องการของสังคม น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ     
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิ

ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ให๎ได๎ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให๎สามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 2.2.2   นโยบายที่ 3 สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็น
ที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู๎น าชมุชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 2  สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 3  ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
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 2.2.3   นโยบายที่ 7  สํงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํ                  
ความเป็นสากล 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ และความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และท๎องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกล๎เคียง 
 2.2.4   นโยบายที่ 8  รํวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สํงเสริม และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํ                  
ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศูนย์สามบัณฑิตให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ 3  สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2.4   ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
   มิติที่ 4 ด๎านการพัฒนาสถาบัน 

   ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5 
การมุํงเน๎นเป็นทรัพยากรบุคคล 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
 ด าเนินการได๎ทันที 
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