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คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา( งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดหักสํารองจายไว 10%  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมท้ังสิ้น
11,031,450 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุง
การศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 
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รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ธันวาคม 2556 
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สารบัญ 
 หนา 

 คํานํา ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  

เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557  
ง 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
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 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 

ฉ 

 แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต ฌ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  
แผนงาน: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร  

 1. งานจัดการศึกษา  
  1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

142433107900  โครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาและภูมิทัศนบริเวณอาคาร 24   
1 
1 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1 
 1. งานจัดการศึกษา  

  1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
142434108000  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8 
8 

  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
142434108100  โครงการจัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษา 

16 
16 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

142434208200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจําเปนเรงดวน 
142434208300 โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
142434208400 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
142434208500 โครงการประชุมอบรมและสัมมนาสภาคณาจารยและขาราชการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22 
22 
34 
42 
 

49 
 

  1010300 กองบริการการศึกษา 
142434208600  โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา 

58 
58 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู  
  

 



                 สารบัญ 
 
 

                 2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

142434208700  โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
142434208800  โครงการจัดทําวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
142434208900 สมทบทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม งบประมาณรวมท้ังสิ้น 11,031,450 บาท 

นโยบาย 
ตามแผน
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

4. สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็น 
นโยบายยอย 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

   

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เรงรดัการพฒันา
ประเทศและเตรียม

ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.1 แผนงาน
รองรบัการเขาสู

ประชาคม
อาเซียน 

4.2 แผนงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน 

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
4.9 อนุรักษ สงเสริมและ
พฒันาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.1 สงเสริม 
การวิจัยและพฒันา 

     

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มสีวน
รวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่กําหนด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
และมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพาแทบ็แล็ตและมี
เน้ือหาทีเ่หมาะสมตามหลักสูตร 
สงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนไดรับความรูความ
เขาใจ มีความตระหนัก  

รวมอนุรกัษและทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรบัการเผยแพร นําไปใช
ประโยชน หรือตอยอด 

ในเชิงพาณิชย 

       

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มสีวน
รวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ

โอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่

กําหนดไว 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอร (แท็บแล็ต) 
และมีเน้ือหาทีส่งเสริมการเรียนรู
อยางเหมาะสมตามหลกัสูตร 

เพื่อขยายการผลิตกําลงัคน
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคน 
ที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการพฒันาภูมิ

ปญญาทองถ่ินและอนุรกัษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน

และประเทศ 

        

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอร

พกพา 

ผูสําเรจ็การศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเรจ็การศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู 

งบประมาณ -  -     -   

 

ง 



  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

        

ตัวช้ีวัด/
เปาหมาย 

- สงป.1 จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา 
จํานวน 1,500 คน 

- สงป.2 ผูเขารวม
โครงการมีทักษะดานภาษา
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 
65  
 
 

- สงป. 26 จํานวน
นักเรียนที่ไดรับสนับสนุน
ตามโครงการ 1,283 คน 

- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจายตาม
รายการที่ไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 100 
 

- สงป.22 จํานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บ
แล็ต) เพ่ือการศึกษา จํานวน 72 
คน 

- สงป.23 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บแล็ต) 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึน 
รอยละ 100 

- สงป.24  จํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บแล็ต) เพ่ือ
การศึกษา จํานวน 120 คน 

- สงป.25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1 ที่ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
พกพา (แท็บแล็ต) ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงข้ึน รอยละ 100 
 

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 124 คน 

- สงป.4 จํานวนนักศึกษาเขา
ใหม จํานวน 600 คน 

- สงป.5 จํานวนนักศึกษาที่คง
อยู จํานวน 2,176 คน 

- สงป.6 ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
รอยละ 80 

- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

- สงป.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 80 

- สงป.9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 1,895 คน 
- สงป.10 จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
จํานวน 1,730 คน 
- สงป.11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  
6,007 คน 
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษาไดงาน
ทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 83 
- สงป.13 รอยละผูสําเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร รอยละ 87 
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 83  

- สงป.15 จํานวนผูเขารับบริการ 
2,800 คน 
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชากรแกสังคม 86 โครงการ/
กิจกรรม 
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับ
การพัฒนา จํานวน 60 คนตอป 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
รอยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผูเขารับ
การพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

- สงป.28 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.29 จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป.30 โครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  
รอยละ 85 
- สงป.31 โครงการ/กิจกรรม
ที่แลวเสร็จตามระยะเวลา  
รอยละ 85 

- สงป.32 จํานวนโครงการวิจัย 
16 โครงการ 
- สงป.33 จํานวนโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จ 14 โครงการ 
- สงป.34 จํานวนผลงานวิจัย
เปนไป 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 16 
โครงการ 
- สงป.35 โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
รอยละ 85 

จ 



  
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11,031,450 บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ 
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 
รอย
ละ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 8,326,690 75.48 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 8,326,690 75.48 

ผลผลิตท่ี 1  : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 757,500 6.87 

ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 7,569,190 68.61 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 2,704,760 24.52 

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,704,760 24.52 

ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู 2,704,760 24.52 

รวมท้ังส้ิน 11,031,450 100 

 
 

ฉ 



  
สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ 
ประเภทงบรายจาย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

รวมท้ังส้ิน 

รวมท้ังส้ิน  - 2,906,590 5,862,400 2,262,460 - 11,031,450 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเทาเทียมกันในสังคม 

  - 2,403,790 5,922,900 - - 8,326,690 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   - 2,403,790 5,922,900 - - 8,326,690 

ผลผลิตท่ี 1  : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - - 757,500 - - 757,500 

ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร   - 2,403,790 5,165,400 - - 7,569,190 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม 

  - 442,300 - 2,262,460 - 2,704,760 

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย   - 442,300 - 2,262,460 - 2,704,760 

ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู   - 442,300 - 2,262,460 - 2,704,760 

 

ช 



  
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ

(บาท) 
รอยละ 

งบบุคลากร - 0 

งบดําเนินงาน 2,846,090 25.80 

งบลงทุน 5,922,900 53.69 

งบเงินอุดหนุน 2,262,460 20.51 

งบรายจายอ่ืน - 0 

รวม 11,031,450 100.00 

ซ 



  
แผนการใชจายงบตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจาย 

รอยละ 
งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น 

เงินเดือน 
คาจาง
ประจํา 

คาตอบแทน 
พนักงาน
ราชการ 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
คาใชสอย

วัสด ุ

คา
สาธารณูป

โภค 
คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

รวมทั้งสิ้น - - - - 210,180 2,631,730 4,180 4,942,100 980,800 2,262,460 - 11,031,450 100.00 

ยุทธศาสตรที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและ
ความเทาเทียมกันในสังคม 

- - - - 106,180 2,295,930 1,680 4,942,100 980800 - - 8,326,690 75.48 

แผนงาน 4.1 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - - - 106,180 2,295,930 1,680 4,942,100 980800 - - 8,326,690 75.48 

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - - - 757,500 - - 757,500 6.87 

1. งานจัดการศึกษา - - - - - - - - 757,500 - - 757,500 6.87 

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - - - 757,500 - - 757,500 6.87 

142433107900  โครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาและภูมิทัศน
บริเวณอาคาร 24 

- - - - - - - - 757,500 - - 757,500 6.87 

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - - - 106,180 2,295,930 1,680 4,942,100 223,300 - - 7,569,190 68.61 

1. งานจัดการศึกษา - - - - - 360,000 - 2,809,000 - - - 3,169,000 28.73 

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - - 2,809,000 - - - 2,809,000 25.46 

142434108000  โครงการจัดซ้ือครุภัณเคร่ืองปรับอากาศประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- - - - - - - 2,809,000 - - - 2,809,000 25.46 

1040000 คณะวิทยาการจัดการ - - - - - 360,000 - - - - - 360,000 3.26 

142434108100  โครงการจัดสงบุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานภาษา 

- - - - - 360,000 - - - - - 360,000 3.26 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - - 106,180 1,935,930 1,680 2,133,100 223,300 - - 4,400,190 39.89 

1010100 สํานักงานอธกิารบดี (กองกลาง) - - - - 106,180 535,930 1,680 2,133,100 223,300 - - 3,000,190 27.20 

142434208200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจําเปน
เรงดวน 

- - - - - 
354,290 - 2,072,600 223,300 - - 2,650,190 24.20 

142434208300 โครงการงานบริหารจดัการสํานักงานสภา
คณาจารยและขาราชการ 

- - - - 11,530 41,940 1,680 60,500  - - 115,650 1.05 

142434208400 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อการ
พัฒนาสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

- - - - 24,000 119,000 - - - - - 143,000 1.30 

142434208500 โครงการประชุมอบรมและสัมมนาสภาคณาจารย - - - 
 

70,650 20,700 - -    91,350 0.83 

ฌ 



  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจาย 

รอยละ 
งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น 

เงินเดือน 
คาจาง
ประจํา 

คาตอบแทน 
พนักงาน
ราชการ 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
คาใชสอย

วัสด ุ

คา
สาธารณูป

โภค 
คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

และขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1010300 กองบริการการศึกษา - - - - - 1,400,000 - - - - - 1,400,000 12.69 

142434208600  โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา 
    

 1,400,000      1,400,000 12.69 

ยุทธศาสตรที ่6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและ
นวัตกรรม 

- 
   

104,000 335,800 2,500 -  2,262,460 - 2,704,760 24.52 

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั - 
   

104,000 335,800 2,500 -  2,262,460 - 2,704,760 24.52 

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู - 
   

104,000 335,800 2,500 -  2,262,460 - 2,704,760 24.52 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - 
   

104,000 335,800 2,500 -  2,262,460 - 2,704,760 24.52 

1060000 สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - 104,000 335,800 2,500 - - 2,262,460 - 2,704,760 24.52 

142434208700  โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 
111 ปของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา     

36,000 272,200      308,200 2.79 

142434208800  โครงการจัดทําวารสารวิชาการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

68,000 63,600 2,500     134,100 1.22 

142434208900 สมทบทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจยัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     

     2,262,460  2,262,460 20.51 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 1 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 3  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
142433107900  โครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาและภูมิทัศนบริเวณอาคาร 24   

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 757,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) (อาคาร 24)  ซ่ึงเปนอาคารท่ีไดรับ
งบประมาณแผนดินกอสรางตั้งแตป 2538 และเปดใชอาคารในป 2540 สําหรับเปนอาคารท่ีทําการเรียนการสอนและ
วิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในอาคารมีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของหลายสาขา ซ่ึงปจจุบัน
สวนหนึ่งของอาคารใชเปนท่ีทําการของสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาอีกหลายสาขา มี
อาจารย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมาใชบริการไมต่ํากวาปละ 4,000 คน ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
หนาท่ีรับผิดชอบดูแลอาคาร 24 และในปจจุบันอาคารดังกลาวชํารุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากดาดฟาอาคารมีรอย
รั่วซึม ทําใหน้ําฝนไหลซึมฝาเพดานลงมาท่ีหองเรียนและหองพักชั้น 4 หลายหอง ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหาย 
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ตอทรัพยสินและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและบริเวณรอบๆ อาคารก็มีสภาพไมสวยงาม และไมมีพ้ืนท่ีสําหรับให
นักศึกษาไดทํากิจกรรม 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองปรับปรุงระบบพ้ืนดาดฟาอาคาร 24 และปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน และเปนการบํารุงรักษาอาคารใหอยูในสภาพดี 
เหมาะสมกับการใชงานตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีสภาพดีข้ึน  
2. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกอาคารและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดใชประโยชนจากสถานท่ีและบริเวณโดยรอบอาคารเพ่ิมข้ึนจากการ

ปรับปรุงภูมิทัศน 
 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาอาคาร 24 1 งาน 
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร 24 1 งาน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป มีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80  

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ขออนุญาตดําเนินการ             
2 กําหนด TOR             
3 ดําเนินการสอบราคา             
4 ทําสัญญา             
5 ดําเนินการปรับปรุง             
6 สงมอบงาน             
7 ตรวจรับ             
8 ดําเนินการเบิกจาย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาอาคาร 24 1 งาน 557,500     1 งาน 557,500   
2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร 24 1 งาน 200,000     1 งาน 200,000   

รวม  757,500      757,500   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาอาคาร 24 557,500  

1.1 ส่ิงกอสราง 557,500  
1.1.1 -  คาจางปรับปรุงระบบกัน

ซึมดาดฟาอาคาร 24 
1  งาน     557,500  

2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร 24 200,000  
2.1 ส่ิงกอสราง 200,000  

2.1.1 - คาจางปรับปรุงภูมิทัศน    
อาคาร 24 

1  งาน     200,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 757,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

ปรับปรุงระบบกันซึม
ดาดฟาอาคาร 24 

       557,500   557,500 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 
อาคาร 24 

       200,000   200,000 

รวม        757,500   757,500 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433107901 ปรับปรุงระบบกันซึม
ดาดฟาอาคาร 24 

1050000 2203 836001600 ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

  557,500   557,500 

142433107902 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ อาคาร 24 

1050000 2203 836001700 ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

  200,000   200,000 

รวมท้ังส้ิน   757,500  757,500 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร 24) อยูในสภาพดีข้ึนหลังการปรับปรุง 
2. ความเสียหายของครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือ จากเหตุน้ํารั่วลดลง 
3. บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดรับความสะดวกและปลอดภัยจากการมาใชบริการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีสถานท่ีพักผอนและทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2569 

 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
และยกระดับความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน
และประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ

ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 

 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบงชี้ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
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มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 
ตัวชี้วัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําช้ีแจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ปรับปรุงระบบกันซึม
ดาดฟาอาคาร 24 

1 งาน 557,500 557,500 รายละเอียด 
- รื้อวัสดุกันซึมเดิมออก 
- เทพ้ืนยางกันซึมใหม  บริเวณดาดฟา 

อาคาร 24  ขนาดพ้ืนท่ี 1,265 ตารางเมตร  
คําช้ีแจง 
-  เนื่องจากวัสดุกันซึมเดิมเสื่อมสภาพ ทําให
น้ําซึมจากดาดฟาอาคารลงมายังฝาเพดานชั้น 
4 ไดรับความเสียหายท้ังฝาเพดานและพ้ืน
อาคารชั้น 4 หลายจุด  และบางจุดยังซึมไปถึง
ชั้น 3 ดวย มีผลกระทบตออาจารยและ
นักศึกษาท่ีเรียน เนื่องจากชั้น 3 และชั้น 4 
เปนท้ังหองเรียน หองปฏิบัติการ หอง
เครื่องมือ และหองพักของอาจารยหลายทาน 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณอาคาร 24 

1 งาน 200,000 200,000 รายละเอียด 
-  ปรับปรุงขอบถนน และปรับพ้ืนบริเวณ
ดานหนาอาคาร 24 
-  ปูอิฐ/ตัวหนอน ตลอดแนวหนาอาคาร 24 
-  ปลูกตนไม ตกแตงสวน 
คําช้ีแจง 
- เพ่ือปรับปรุงใหสภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
อาคาร 24 ซ่ึงปจจุบันมีสภาพเปนดิน โดย
ปรับปรุงขอบถนนและพ้ืนรอบบริเวณอาคาร
ใหสามารถใชประโยชนได 

 รวม   757,500  
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ผลผลิตท่ี 4  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
1. งานจัดการศึกษา 
1030000  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
142434108000  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการได 
      เสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียม
กันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,809,000 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมี
หนาท่ีใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร และในการดําเนินงานดังกลาวจะ
บรรลุตามเปาหมายไดตองมีองคประกอบหลายประการ และหนึ่งในองคประกอบนั้นคือสถานท่ีในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ ซ่ึงปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีหองเรียนและหองปฏิบัติงานของบุคลากรท่ียังไมไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศและชํารุด จํานวน 43 หอง 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพิจารณาเห็นถึงปญหาและผลกระทบของการดําเนินงานภายใน
คณะท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใชในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

สถานท่ีใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหองปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  

3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศอาคาร  81 เครื่อง 
    

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีครุภัณฑใชในการอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอน และการปฏิบัติงาน รอยละ 80 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
        3.1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑสามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 80  

   3.2 การเบิกจายงบลงทุนเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดรอยละ 80 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2557 วันสิ้นสุด: 31 มิถุนายน 2557 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ             
2 กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ             
3 สอบราคา/ประกวดราคา ดําเนินการจัดซ้ือ              
4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ
เครื่องปรับอากาศ 

81 
เครื่อง 

2,809,000     81 
เครื่อง 

2,809,000   

รวมท้ังส้ิน  2,809,000      2,809,000   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 
จัดซ้ือครุภัณฑ
เครื่องปรับอากาศ 

81   เครื่อง 
    2,809,000  

1.1 คาครุภัณฑ          
1.1.1 - อาคาร 43 33  เครื่อง     1,185,700  

1.1.1.1      13,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   22,500 บาท 45,000  
1.1.1.2      24,000 บีทีย ู 4 เครื่อง   33,400 บาท 133,600  
1.1.1.3      30,000 บีทีย ู 27 เครื่อง   37,300 บาท 1,007,100  
1.1.2 - อาคาร 13 26  เครื่อง     843,300  

1.1.2.1      12,000 บีทียู 5 เครื่อง   17,900 บาท 89,500  
1.1.2.2      18,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   28,400 บาท 56,800  
1.1.2.3      25,000 บีทีย ู 3 เครื่อง   33,400 บาท 100,200  
1.1.2.4      32,000 บีทีย ู 16 เครื่อง   37,300 บาท 596,800  
1.1.3 - อาคาร 1 13 เครื่อง     471,600  

1.1.3.1      12,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   17,900 บาท 35,800  
1.1.3.2      24,000 บีทีย ู 1 เครื่อง   33,400 บาท 33,400  
1.1.3.3      28,000 บีทีย ู 4 เครื่อง   37,300 บาท 149,200  
1.1.3.4      30,000 บีทีย ู 4 เครื่อง   37,300 บาท 149,200  
1.1.3.5      44,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   52,000 บาท 104,000  
1.1.4 - อาคาร 2 4 เครื่อง     133,600  

1.1.4.1      26,000 บีทีย ู 4 เครื่อง   33,400 บาท 133,600  
1.1.5 - อาคาร 3 2 เครื่อง     74,600  

1.1.5.1      30,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   37,300 บาท 74,600  
1.1.6 - อาคาร 10 1 เครื่อง     33,400  

1.1.6.1      24,000 บีทีย ู 1 เครื่อง   33,400 บาท 33,400  
1.1.7 - อาคาร 28  2 เครื่อง     66,800  

1.1.7.1      24,000 บีทีย ู 2 เครื่อง   33,400 บาท 66,800  
 รวม       2,809,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม เงินเดือนและ

คาจางประจํา 
คาจาง

ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซื้อครุภัณฑ
เคร่ืองปรับอากาศ  

      2,809,000    2,809,000 

รวม       2,809,000    2,809,000 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาที่/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434108001 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 43   

1030000 2203 8320021700 ครุภัณฑ   1,185,700  1,185,700 

142434108002 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 13   

1030000 2203 8320021800 ครุภัณฑ   843,300  843,300 

142434108003 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 1  

1030000 2203 8320021900 ครุภัณฑ   471,600  471,600 

142434108004 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 2  

1030000 2203 8320021A00 ครุภัณฑ   133,600  133,600 

142434108005 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 3   

1030000 2203 8320021B00 ครุภัณฑ   74,600  74,600 

142434108006 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 10  

1030000 2203 8320021C00 ครุภัณฑ   33,400  33,400 

142434108007 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ 
อาคาร 28  

1030000 2203 8320021D00 ครุภัณฑ   66,800  66,800 

รวมทั้งสิ้น   2,809,000  2,809,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีหองเรียนท่ีมีเครื่องปรับอากาศในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

2.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ โดยใชแบบบันทึกขอมูลในการใช

อาคาร 43 และ อาคาร 13  
 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.   ประเภทโครงการ:  
1.1  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (ประจําปงบประมาณ.ศ.2557)  

ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
2.1  ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต  
นโยบายยอยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา  

2.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2555–2569 

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
และยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค และพัฒนาความ 
เปนเลิศทางวิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาติ  

กลยุทธท่ี 6 ดานการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2.3 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําช้ีแจง/เหตุผลความจําเปน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 
เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,809,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานฯ 
-ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
-ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู  7 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 2 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู 2 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 8 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 25,000 บีทียู 3 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู 4 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 28,000 บีทียู 4 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู  33 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู 16 เครื่อง 
-ขนาดไมต่ํากวา 44,000 บีทียู 2 เครื่อง 
-ชุดควบคุมแบบมีสายหรือไรสายชนิดดิจิตอลพัดลม 
3 สปด 
-ระบบเปดอัตโนมัติ เพ่ือทํางานใหมหลังไฟดับ 
-ชุดขอตอเปนแบบแฟรนัทท้ังชุดคอนเดนซ่ิง
และแฟนคอยล 
-ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
-ราคาพรอมติดตั้ง 

รวม 2,809,000  
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ 
142434108100  โครงการจัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษา 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 360,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ          ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยไดรวมมือกับอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงและความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค ท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน และ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน และกลุมประเทศอาเซียน โดยใช
การศึกษาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเปนรากฐานสําคัญในการเสริมสรางความเจริญรุงเรือง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ตอมาท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งท่ี 15 ไดใหการรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุ
ประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืน 
และไดกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองการสรางประชาคมการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ภายในป พ.ศ. 2558 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการสงบุคลากรไปอบรมภาษาตางประเทศ เพ่ือเปนการเตรียมการรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาตาง 
รวมท้ังแสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหกับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  

 
2. วัตถุประสงค 
 1. บุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาได 
 2. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษา 5 คน 
2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรท่ีรวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา รอยละ 80 
2.2  ระดับความรวมมือในการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.6  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ไมนอยกวา 5 คะแนน 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา  1 เดือน  วันเริ่มตน 1 มกราคม 2557 วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานภาษา 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะดานภาษา 

5 คน 360,000   5 คน 360,000     

รวมท้ังส้ิน  360,000    360,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 จัดสงบุคลากรไปอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดาน
ภาษา 

      360,000  

1.1 คาใชสอย 360,000  
1.1.1 คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการตางประเทศ
เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษ 

5 คน  5 คนๆ
ละ 

36 วันๆละ 2,000 - 360,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 360,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

จัดสงบุคลากรไปอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดาน
ภาษา 

    360,000      360,000 

รวม     360,000      360,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434108101 จัดสงบุคลากรไป
อบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะดานภาษา 

1040000 2202 5702020200 คาใชสอย
และวัสดุ 

 360,000    360,000 

รวมท้ังส้ิน  360,000   360,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 
 2. บุคลากรสามารถสื่อสารและจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษได 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการรอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการรอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ 80 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
12.1   ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยอยท่ี 4.1 การศึกษา 
      12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

 12.2.1  นโบยายท่ี1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานและยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ
ยกระดับสูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ินและประเทศชาติ 
12.3  ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

  12.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
          ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

12.4   ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 12.4.1  มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดที 3 : รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน 
       ภาษาตางประเทศ 
      12.5 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1  มาตรฐานท่ี 2 : การบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย 
                 12.6 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

  ตัวบงชี้ท่ี. 9 : อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละครั้ง 
 

13.  ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010100  สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
142434208200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจําเปนเรงดวน 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   
2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,650,190  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองกลาง               ผูรับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจจําเปนเรงดวนจะตองพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 4 ดาน ดานจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการ และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอมหาวิทยาลัย และสรางความ
เขมแข็งเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพาของชุมชน มีการผลิตบัณฑิตไดหลายสาขา ผลงานวิจัยท่ีมีความตองการของสังคม จึง
จําเปนตองพัฒนาอยางเรงดวนท้ังในเรื่องการบริหารกําลังคน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งกอสราง การ
จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรมหาวิทยาลัยอยางกวางขวางใหเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป 
 

2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2.  เพ่ือพัฒนาสิ่งกอสรางเดิมใหมีประสิทธิภาพและพรอมใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุกและกวางขวางใหเปนท่ียอมรับใน
สังคม 
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3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 4 งาน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
รอยละการเบิกจายงบประมาณทันตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....3......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..เมษายน....ป.2557    ถึง วันท่ี..30..เดือน..มิถุนายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความ

จําเปนเรงดวน 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ความจําเปนเรงดวน 

 2,650,190         

1.1 งบดําเนินงาน           
1.1.1 - คาใชสอยและวัสดุ  354,290  -    354,290  - 
1.2 งบลงทุน           

1.2.1 ครุภัณฑ           
1.2.1.1 - จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 6 ลอ  1,522,600  -    1,522,600  - 
1.2.1.2 - จัดซ้ือรถบรรทุกขนาดเล็ก  550,000  -    550,000  - 
1.2.2 ท่ีดินและส่ิงกอสราง           

1.2.2.1 - จางเหมาปรับปรุงระบบประปาท่ีพัก
อาศัยบุคลากร (อูทองเพลส) 

 
223,300  -   

 
223,300  - 

รวมท้ังส้ิน  2,650,190  -    2,650,190  - 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวย
ตอรายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ 
หนวยๆ

ละ 
อัตรา หนวย 

1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจําเปนเรงดวน 2,650,190  
1.1 งบดําเนินงาน 354,290  

1.1.1 คาใชสอยและวัสดุ       354,290  
1.1.1.1 - ตูเสื้อผาบานเปดทึบ 47 ใบ   4,990 บาท 234,530  
1.1.1.2 - เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต 2 ชั้น 24 หลัง   4,990 บาท 119,760  

1.2  งบลงทุน 2,295,900  
1.2.1 คาครุภัณฑ       2,072,600  

1.2.1.1 - รถบรรทุกขนาด 6 ลอ 1 คัน   1,522,600 บาท 1,522,600  
1.2.1.2 - รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน   550,000 บาท 550,000  
1.2.2 ท่ีดินและส่ิงกอสราง 223,300  

1.2.2.1 - จางเหมาปรับปรุงระบบ
ประปาท่ีพักอาศัยบุคลากร  
(อูทองเพลส) 

1 งาน   223,300 บาท 223,300  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,650,190  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจา
ยอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

ตูเสื้อผาบานปดทึบ     234,530      234,530 
ตูเหล็ก     119,760      119,760 
จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 6 ลอ       1,522,600    1,522,600 
จัดซ้ือรถบรรทุกขนาดเล็ก       550,000    550,000 
จางเหมาปรับปรุงระบบ
ประปาท่ีพักอาศัยบุคลากร  
(อูทองเพลส) 

       223,300   223,300 

รวม     354,290  2,072,600 223,300   2,650,190 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208201 จัดซ้ือตูเสื้อผาบานปดทึบ 1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ   234,530  234,530 
142434208202 จัดซ้ือตูเหล็ก 1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ   119,760  119,760 
142434208203 จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 6 ลอ 1010100 2103 8321005100 ครุภัณฑ   1,522,600  1,522,600 
142434208204 จัดซ้ือรถบรรทุกขนาดเล็ก 1010100 2103 8321005200 ครุภัณฑ   550,000  550,000 
142434208205 จางเหมาปรับปรุงระบบประปาท่ี

พักอาศัยบุคลากร (อูทองเพลส) 
1010100 2103 8360001800 ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
  223,300  223,300 

รวมท้ังส้ิน   2,650,190  2,650,190 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาและสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิมเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและพรอมใชงานอยางเต็มศักยภาพ 
3. มหาวิทยาลัยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุกและกวางขวางให

เปนท่ียอมรับในสังคม 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารับการอบรม 
11.2.2 คูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.2.3 การบันทึกขอมูล โดยการใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1   :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ

ยกระดับความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1    : การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนอง

ความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
             ตัวบงชี้ 1.1        กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตัวบงชี้ 7.1        ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบงชี้ 7.2        การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
             ตัวบงชี้ 7.3        ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
             ตัวบงชี้ 7.4        ระบบบริหารความเสี่ยง 
  12.3.3 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบงชี้ 8.1        ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
             ตัวบงชี้ 9.1        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 28 
 

12.4  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 12.4.1 มิติท่ี 3   :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

  ตัวชี้วัดท่ี 7 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
12.5  ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี 12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 

ลํา
ดับ 

รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน 
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด / ลักษณะ

ของโครงสรางและคําช้ีแจง / เหตุผลความจําเปน 
ครุภัณฑ 
1 รถบรรทุกขนาด 

6 ลอ 
1 คัน 1,522,600 1,522,600 มาตฐานฯ 

ลักษณะท่ัวไป 
-เปนรถยนตบรรทุก 6 ลอ น้ําหนักตัวรถและน้ําหนัก
บรรทุกรวมไมนอยกวา 9 ตัน 
-ติดตั้งกระบะแบบเปดไดสามดาน และติดตั้งหลังคา
โดยสารแบบถอดได 
-ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหม ไมเคยใชงานมา
กอน ประกอบกระบะและหลังคาในประเทศไทย 
-ความยาวตัวรถไมนอยกวา 8 เมตร 
-ความยาวกระบะบรรทุกไมนอยกวา 6 เมตร 
-มาตรฐานตัวรถและอุปกรณท้ังหมดเปนไปตาม
ขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 
เครื่องยนตและระบบขับเคล่ือน 
-เครื่องยนตดีเซล มาตรฐานสิ่งแวดลอมยูโร 3 หรือดีกวา 
ระบายความรอนดวยน้ํา พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร 
มีความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 5,000 ซีซี มีแรงมาไม
นอยกวา 175 แรงมา เม่ือเครื่องยนตหมุนไมเกิน 2,500 
รอบตอนาที 
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-ระบบสงกําลังดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 จังหวะ
แบบซินโครเมซหรือดีกวาและถอยหลัง 1 จังหวะ 
-ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยอยูดานขวา มีระบบชวย
ผอนแรง แบบปรับระดับได 
-ระบบรองรับและกันสะเทือนแบบแหนบท้ังลอหนาและ
ลอหลัง 
-ระบบเบรกแรงดันลมไฮโดรลิก 2 วงจรอิสระเปนอยาง
นอย และติดตั้งระบบเบรก เสริมเบรกไอเสีย ทํางาน
ดวยลมดันควบคุมดวยไฟฟาหรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเทา
หรือดีกวา 
-ถังน้ํามันความจุไมนอยกวา 100 ลิตร 
ระบบปรับอากาศ 
-เปนเครื่องปรับอากาศมาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน 
-เปนระบบท่ีมีความทนทานเหมาะสมกับสภาพอากาศ
รอนชื้นในประเทศไทย 
ตัวถังรถและอุปกรณประกอบ 
-ความยาวตัวรถไมนอยกวา 8 เมตร 
-ความกวางตัวรถไมนอยกวา 2.10 เมตร 
-ความสูงตัวรถรวมเม่ือวัดจากพ้ืนถึงหลังคาหัวเกงไมเกิน 
2.60 เมตร 
-ระยะชวงลอหนาถึงลอหลังไมนอยกวา 4.50 เมตร 
-หัวเกงสามารถยกเพ่ือการซอมบํารุง พรอมระบบล็อก
เพ่ือความปลอดภัย 
-ติดตั้งกระจกมองขางซาย ขวา 1 ชุด กระจกมองมุม
ดานหนารถ 
-สีและแบบของการพนสี การติดตราเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย เปนไปตามแบบท่ีผูวา
จางกําหนด 
-โครงสรางใตทองรถ เซลซีส ซุมลอและจุดอับบริเวณใต
ทองรถพนดวยน้ํายากันสนิม พรอมใบรับประกันเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 
อุปกรณไฟฟา 
-ติดตั้งโคมไฟหลักและไฟสัญญาณตาง ๆ ใหถูกตองตาม
ขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 
-ติดตั้งไฟตัดหมอกดานหนารถ จํานวน 2 ชุด ตาม
มาตรฐานผูผลิต 
-ติดตั้งไฟแสดงความสูงของรถยนตบนหลังคาดานหนา 
4 ดวง 
-ติดตั้งชุดปดน้ําฝนจํานวน 1 ชุด ท่ีกระจกบังลม
ดานหนา 
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เครื่องมือประจํารถ 
-แมแรงยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 12 ตัน จํานวน 1 ตัว 
-ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด 
-คอนขนาดไมนอยกวา 1.5 ปอนด จํานวน 1 อัน 
-ประแจเลื่อน ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
-ไขควงแฉกและไขควงแบน ขนาน 6 นิ้ว จํานวนอยาง
ละ 1 อัน 
-ประแจปากตาย จํานวน 1 ชุด 
-กระบอกอัดจาระบี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 
จํานวน 1 อัน 
-คีมปากจิ้งจก ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
-เครื่องมือประจํารถท้ังหมดใหเปนไปตามมาตรฐาน
เครื่องมือ JIS เปนอยางนอย 
-กลองใสเครื่องมือ 1 กลอง 
-หนังสือคูมือประจํารถ 1 เลม 
-บันไดอลูมิเนียมรูปตัว A ความสูงประมาณ 3.50 เมตร 
จํานวน 1 ชุด 
การรับประกันและการทดสอบ 
-รับประกันโครงสรางตัวถัง/สี/หลังคาโดยสาร เปน
ระยะเวลาอยางนอย 1 ป นับจากวันท่ีสงมอบรถ 
-รับประกันชวงลางและเครื่องยนตอยางนอย 2 ป หรือ
อยางนอย 50,000 กม. 
-ผูเสนอราคาตองทดสอบอุปกรณทุกระบบท่ีติดตั้งให
สามารถใชการไดเปนอยางดีรวมท้ังอบรมแนะนําการใช
งานรถยนตในทุกระบบในวันสงมอบรถยนต 
-ผูเสนอราคาตองทดสอบอุปกรณทุกระบบท่ีติดตั้งให
สามารถใชการไดเปนอยางดีรวมท้ังอบรมแนะนําการใช
งานรถยนตในทุกระบบในวันสงมอบรถยนต 

     คําช้ีแจงฯ 
-ใชในงานฝายยานพาหนะ 

2 รถบรรทุกขนาด
เล็ก 

1 คัน 550,000 550,000 มาตรฐานฯ 
ลักษณะรถ 
-เปนรถกระบะบรรทุกเล็ก เครื่องยนตดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 
-เปนรถท่ียังไมเคยผานการใชงานมากอน และ
สวนประกอบของรถทุกชนิด จะตองเปนของแทตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิตหรือประกอบใน
ประเทศ 
-มีหองโดยสาร 2 ท่ีนั่ง มีประตู 2 บาน (ซาย – ขวา) 
และมีแผนยาง หรือพลาสติกไฟเบอรปูพ้ืน 
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-ตอนหลังเปนกระบะเหล็กสําเร็จรูปตามแบบมาตรฐาน 
เปด – ปดดานทาย มีพลาสติกไฟเบอร หรือ ไลเนอร ปู
พ้ืนในกระบะ 
ขนาดและน้ําหนักรถ 
-ความกวางไมนองกวา 1,700 มิลลิเมตร 
-ความยาวไมนอยกวา 5,100 มิลลิเมตร 
-ความสูงไมนอยกวา 1,600 มิลลิเมตร 
-ฐานลอ หรือความยาวชวงลอไมนอยกวา 3,000 
มิลลิเมตร 
-ความกวางชวงฐานลอ หนา/หลัง ไมนอยกวา 1,500 
มิลลิเมตร 
-น้ําหนักรถโดยประมาณไมนอยกวา 1,400 กิโลกรัม 
เครื่องยนต 
-เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ความจุกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี ไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล เทอรโบ
อินเตอรคูลเลอร ระบายความรอยดวยน้ํา มีความจุถัง
น้ํามันไมนอยกวา 75 ลิตร 
ระบบขับเคลื่อน 
-เกียรกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร ถอยหลัง 1 
เกียร หรือเกียรอัตโนมัติโดยมีคลัทช ตามแบบมาตรฐาน
ของผูผลิต 
ระบบกันสะเทือน 
-แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง 
ระบบบังคับเล้ียว 
-เปนพวงมาลัยแบบแร็คแอนพิเนียน มีเพาเวอรชวยผอน
แรงและพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง – ต่ําได 
ระบบหามลอ 
-ลอหนาเปนแบบดิสกเบรก ลอหลังเปนแบบดรัมเบรก
พรอมวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรก 
ระบบไฟฟา 
-แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผูผลิต 
ขนาดลอและยาง 
-เปนลอกระทะเหล็กพรอมฝาครอบลอแบบเต็มและยาง
ตามมาตรฐานของผูผลิต ลออะไหล 1 ลอเปนลอกระทะ
เหล็กมีขนาดลอและยางตามมาตรฐานของผูผลิตและมี
อุปกรณล็อคปองกันโจรกรรม 
การปองกันสนิม 
-ใหพนกันสนิมบริเวณใตทองรถโดยตลอด 
การปองกันความรอน 
-ใหติดฟลมกรองแสงอยางดีท่ีกระจกประตูท้ังหมดและ
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กระจกดานหลังภายในหองโดยสารสวนกระจกบานหนา
ติดฟลมกรองแสงอยางดี (ชนิดทึบแสง) ท่ีดานบนของ
กระจก 
สีรถ 
-ตามมาตรฐานของผูผลิต (สีเดียวกันท้ังคัน) 
อุปกรณมาตรฐาน (ภายนอก) 
-กันชนหนา สีเดียวกับตัวรถ 
-กันชนหลังตามมาตรฐานของผูผลิต สามารถใชข้ึน – ลง
กระบะได 
-กระจกมองขางซาย – ขวา ปรับไฟฟา 
อุปกรณมาตรฐาน (ภายใน) 
-กระจกประตูสามารถปรับข้ึน – ลงไดดวยไฟฟา 
-มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล 
-ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร 
-เครื่องปรับอากาศในหองโดยสาร 
-ชุดเครื่องเสียงท่ีสามารถเลนวิทยุ/MP3/CD/CD-R/CD-
RW พรอมลําโพงและเสาอากาศ ติดตั้งมาพรอมตาม
มาตรฐานจากผูผลิต 
-กุญแจรถพรอมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู 
อุปกรณความปลอดภัย 
-กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอนภายในหอง
โดยสาร 
-เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ท่ีเบาะนั่งคนขับและคน
โดยสารดานหนา 
-มีไฟเบรกดวงท่ี 3 ภายนอกรถ 
-เครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานของผูผลิต และ
หนังสือคูมือประจํารถ 
-ติดตั้งอุปกรณล็อคเบรกคลัช 3 ล็อคกันโจรกรรม ชนิด
ติดตั้งถาวรกับคอพวงมาลัย หากเปนเกียรอัตโนมัติตองมี
อุปกรณล็อคเกียร 
การรับประกัน 
รับประกันการใชงานปกติ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 
ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
-รถยนตท่ีเสนอราคาจะตองมีศูนยบริการมาตรฐานใน
จังหวัดท่ีมีการจัดซ้ือ 
-สงมอบรถยนตตามท่ีระบุไวในเง่ือนไขการจัดซ้ือ 

     คําช้ีแจงฯ 
-ใชในงานฝายยานพาหนะ 
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ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
1 ปรับปรุงระบบ

ประปาท่ีพัก
อาศัยบุคลากร 
(อูทองเพลส) 

1 งาน 223,300 223,300 มาตฐานฯ 
งานโครงสรางวิศวกรรม 
-งานรื้อถอนระบบถังพักน้ําใตดินเดิม 
-งานขุดดินฐานรากและถมคืน 
-งานคอนกรีตหยาบรองกนฐานราก 
-งานทรายรองกนฐานราก 
-งานเสาเข็ม 
-งานแบบหลอคอนกรีต 
-งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
-งานคอนกรีต 
-งานพ้ืน 
งานระบบประปา 
-ถังน้ําสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 
-เชื่อมตอถังน้ําสแตนเลส 
-งานระบบทอประปา 

     คําช้ีแจงฯ 
-เนื่องจากอุปกรณและระบบดังกลาวเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงาน ทําใหทางหอพักและมหาวิทยาลัยเสียคา
น้ําประปาโดยเปลาประโยชน 
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142434208300 โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:      115,650.- บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      สภาคณาจารยและขาราชการ 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภา  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการมหาวิทยาลัย  และมาตรา 24  ขอ 2 
แสวงหาแนวทางรวมกันเพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน 
สรางสรรคศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  ใหบริการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวา “แหลง
จัดการความรูภูมิปญญา พัฒนาครูและทองถ่ิน เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก” การเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558  เปนการรวมตัวและรวมมือในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจําเปนจะตอง
อาศัยความรวมมือกันระหวางสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ในการแลกเปลี่ยน
การเรียนรูแนวทางการและบทบาทของตนเอง  ในการเสริมสรางและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ  
อันจะนําไปสูการพัฒนาประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตลอดไป  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบท้ังทางตรง
และทางออมตอการพัฒนาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ดังนั้น  สภาคณาจารยและขาราชการ  ในฐานะเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมี
หนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและความเขาใจในคุณคาและความภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของชาติ คือ การสราง
ความเปนผูนําในการแสวงหา การถายทอดการรอบรู การรูลึก การรูเทาทัน และการคาดการณลวงหนาตอตนเองตอ
สังคมไทย และตอโลกใหแกบัณฑิตท่ีผลิตออกไป  และเพ่ือใหการสนับสนุนภารกิจของสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนไปไดอยางคลองตัวในการบริหารจัดการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใช
งบประมาณไปในการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานท้ังทางโทรศัพท 
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสภาคณาจารยและขาราชการในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของ
การปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารงานสภาคณาจารยและขาราชการมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจ

ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภาคณาจารยและขาราชการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภา

คณาจารยและขาราชการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ของบังคับตาง ๆ 

ของราชการ 

 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑ และงานจางเหมา  2 ครั้ง 
2 จัดซ้ือคอมพิวเตอรประจําสํานักงาน  อุปกรณสํานักงาน 2 เครื่อง 
3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
4 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูและประสบการณ

ทํางานรวมกับคณาจารยและขาราชการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
2.2   สภาคณาจารยและขาราชการนําขอมูลจากการประชุมสัมมนามามาพัฒนาบัณฑิตใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
- ดําเนินการสําเร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา  6  เดือน  วันเริ่มตน  1 มีนาคม 2557   วันสิ้นสุด  30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานตามความจําเปนและ

ขออนุญาตซอมครุภัณฑท่ีชํารุด  
 

            

2 จายคาสาธารณูปโภคของสํานักงานสภา

คณาจารยและขาราชการ 

 

            

3  จัดซ้ือครุภัณฑ             

4  งานประชุม – คาใชสอยและวัสดุ   
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ 
          

1.1 คาครุภัณฑ  60,500         
1.1.1 - เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่อง 22,000     1 เครื่อง 22,000   
1.1.2 - เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 14,500     1 เครื่อง 14,500   
1.1.3 - คาครุภณัฑสํานักงาน 4 ชุด 24,000     4 ชุด 24,000   
1.2 คาตอบแทน  11,530         

1.2.1 -คาเบ้ียเลี้ยง 4 ครั้ง 2,880   2 ครั้ง 1,600 1 ครั้ง 640 1 ครั้ง 640 
1.2.2 -คาพาหนะ 4 ครั้ง 8,650   2 ครั้ง 6,250 1 ครั้ง 1,200 1 ครั้ง 1,200 
1.3 คาใชสอยและวัสดุ  41,940         

1.3.1 - คาลงทะเบียน 4 ครั้ง 26,600   2 ครั้ง 12,600 1 ครั้ง 7,000 1 ครั้ง 7,000 
1.3.2 - คาใชสอยและวัสด ุ 2 ครั้ง 15,340     1 ครั้ง 7,670 1 ครั้ง 7,670 
1.4 คาสาธารณูปโภค  1,680         

1.4.1 - คาโทรศัพท 6 ครั้ง 1,680     3 ครั้ง 840 3 ครั้ง 840 
รวมท้ังสิ้น  115,650    20,450  77,850  17,350 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง สามารถถัวเฉลี่ยกันได
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานบริหารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและชาราชการ   

1.1 คาครุภัณฑ 60,500  
1.1.1 - เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 22,000 บาท 22,000  
1.1.2 - เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 14,500 บาท 14,500  
1.1.3 - คาครุภณัฑสํานักงาน 4 ชุด 1 ชุด 6,000 บาท 24,000  
1.2 คาตอบแทน 11,530  

1.2.1 - คาเบ้ียเลีย้ง (ไตรมาส 2) 2  ครั้ง 1 ครั้ง 800 บาท 1,600  
1.2.2 - คาเบ้ียเลีย้ง (ไตรมาส 3-4) 2  ครั้ง 1 ครั้ง 640 บาท 1,280  
1.2.3 - คาพาหนะ (ไตรมาส 2) 2  ครั้ง 1 ครั้ง 3,125 บาท 6,250  
1.2.4 - คาพาหนะ (ไตรมาส 3-4) 2  ครั้ง 1 ครั้ง 1,200 บาท 2,400  
1.3 คาใชสอยและวัสดุ 41,940  

1.3.1 - คาลงทะเบียน (ไตรมาส 2) 2 ครั้ง 1 ครั้ง 6,300 บาท 12,600  
1.3.2 - คาลงทะเบียน (ไตรมาส 3-4) 2 ครั้ง 1 ครั้ง 7,000 บาท 14,000  
1.3.3 - คาใชสอยและวัสด ุ 2 ครั้ง 1 ครั้ง 7,670 บาท 15,340  
1.4 คาสาธารณูปโภค 1,680  

1.4.1 - คาโทรศัพท 6 ครั้ง 1 เดือน 280 บาท 1,680  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 115,650  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. งานบริหารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ         
- เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน       22,000    22,000 
- เครื่องปริ้นเตอร       14,500    14,500 
- คาครุภณัฑสํานักงาน       24,000    24,000 
- คาเบ้ียเลีย้ง    2,880       2,850 
- คาพาหนะ    8,650       8,650 
- คาลงทะเบียน     26,600      26,600 
- คาใชสอยและวัสด ุ     15,340      15,340 
- คาโทรศัพท      1,680     1,680 

รวม    11,530 41,940 1,680 60,500    115,650 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208301 งานบริหารจัดการ
สํานักงานสภาคณาจารย
และชาราชการ 

1010100 2102 5702020200 เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน 

  22,000  22,000 

  1010100 2102 5702020200 เครื่องปริ้นเตอร   14,500  14,500 

  1010100 2102 5702020200 ครุภัณฑสํานักงาน   24,000  24,000 

  1010100 2102 5702020200 คาตอบแทน  7,850 1,840 1,840 11,530 

  1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ  12,600 14,670 14,670 41,940 
  1010100 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค   840 840 1,680 

รวมท้ังส้ิน  20,450 77,850 17,350 115,650 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูบริหาร และคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ภารกิจและพันธกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสภาคณาจารยและขาราชการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
อยางคลองตัว 
 2. สภาคณาจารยและขาราชการสามารถปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดท้ังหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3. การบริหารงานของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ของราชการ  
  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.3 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.4  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2555 - 2558 
 นโยบายท่ี................ 
12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2555 - 2569 
 ยุทธศาสตรท่ี .......................... 
12.3 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ตัวบงชี้ท่ี ......................   
12.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.  2554 - 2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
12.5 ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
12.6 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ.) 
12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434208400 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาสภาคณาจารยและขาราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:     143,000.- บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภา  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการมหาวิทยาลัย  และมาตรา 24  ขอ 2 
แสวงหาแนวทางรวมกันเพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค
ศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  ใหบริการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวา “แหลงจัดการความรูภูมิปญญา 
พัฒนาครูและทองถ่ิน เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก”   การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558  
เปนการรวมตัวและรวมมือในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางสภา
คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัย ท้ังในและตางประเทศ  ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแนวทางการและบทบาท
ของตนเอง  ในการเสริมสรางและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ  อันจะนําไปสูการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตลอดไป  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการพัฒนา
คณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 43 
 

สภาคณาจารยและขาราชการใหความสําคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีทันสมัย มีวิสัยทัศนกวางไกล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงการศึกษาดูงานเปนเทคนิควิธีหนึ่งท่ี
จะชวยพัฒนาศักยภาพการทํางาน เพ่ิมวิสัยทัศน และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสภาคณาจารยและขาราชการดวยกัน  
สภาคณาจารยและขาราชการจึงไดจัด “การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาสภาคณาจารยและ
ขาราชการ” เพ่ือใหการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปในทิศทางมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนท่ี
กําหนด  ท้ังนี้เพ่ือใหคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสวนหนึ่งของ “การสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมความรู สังคมอุดมปญญา” 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสภาคณาจารยและขาราชการไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูตลอดจนประสบการณตาง ๆ เก่ียวกับการ

บริหารจัดการ การบริการทางวิชาการ  

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือสรางความพรอมในการเปนผูนําการพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและพัฒนาสูระดับสากล 

4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 
 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

20 คน 

 
3. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการสามารถนําความรูมาพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
เลิศทางวิชาการในระดับภูมิภาคและพัฒนาสูระดับสากล 

4. เปาหมายเชิงเวลา 
-  ดําเนินการสําเร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา 1 ครั้ง  วันเริ่มตน  1 เมษายน 2557  ถึง วันท่ี  30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ศึกษาหลักการ/วิธีการดําเนินงาน ระเบียบ

ปฏิบัติตาง ๆ  

   
         

2 ประชุมวางแผนและวางแนวทางการศึกษาดู

งาน 

    
  

 
  

   

3  ติดตอประสานงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขา

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   
 

 
 

   
 

    

4  ประสานงาน  สํารวจสถานท่ี และติดตอหา

ขอมูลการเดินทาง   

            

5  ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทํา

แนวปฏิบัติท่ีดีรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย 

            

6  สรุปการศึกษาดูงานเพ่ือนํามาเผยแพรเปน

ขอมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
1  ครั้ง 143,000.-       1 ครั้ง 143,000-. 

รวมท้ังสิ้น  143,000.-        143,000-. 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 1.โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาคณาจารยและขาราชการ 

1.1 คาตอบแทน   
1.1.1 - คาเบ้ียเลีย้ง 20 คน 5 วัน 240 บาท 24,000  
1.2 คาใชสอย   

1.2.1 - คาท่ีพัก  10 หอง 4 คืน 1,800 บาท 72,000  
1.2.2 - คานํ้ามัน 1 คัน 1 ครั้ง 30,000 บาท 30,000  
1.2.3 - คาเชารถบัส 1 คัน 1 ครั้ง 15,000 บาท 15,000  
1.3 คาวัสดุ   

1.3.1 - คาของท่ีระลึก  1 แหง 1 ช้ิน 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 143,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

โครงการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

   24,000.- 119,000.-      143,000.- 

รวม    24,000.- 119,000.-       143,000.- 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208401 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

1010100 2102 5702010200 คาตอบแทน    24,000 24,000 

  1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและ
วัสด ุ

   119,000 119,000 

รวมท้ังสิ้น    143,000 143,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สภาคณาจารยและขาราชการไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูตลอดจนประสบการณตาง ๆ เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ การบริการทางวิชาการ แกสภาคณาจารยฯ และมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด 

2. บุคลากรของสภาคณาจารยและขาราชการสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยฯ ใหมีประสิทธิภาพและไดรับการยกระดับใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3. เกิดความสามัคคีระหวางกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.5 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2555 - 2569 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
           12.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  12.5 ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434208500 โครงการประชุมอบรมและสัมมนาสภาคณาจารยและขาราชการ   
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 

ผลผลิต: โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูเขารับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
6. งานบริการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:    งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:    91,350.- บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:   สภาคณาจารยและขาราชการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภา  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการมหาวิทยาลัย  และมาตรา 24  ขอ 2 
แสวงหาแนวทางรวมกันเพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน 
สรางสรรคศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  ใหบริการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวา “แหลง
จัดการความรูภูมิปญญา พัฒนาครูและทองถ่ิน เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก” การเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558  เปนการรวมตัวและรวมมือในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจําเปนจะตอง
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อาศัยความรวมมือกันระหวางสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ในการแลกเปลี่ยน
การเรียนรูแนวทางการและบทบาทของตนเอง  ในการเสริมสรางและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการ  
อันจะนําไปสูการพัฒนาประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตลอดไป  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบท้ังทางตรง
และทางออมตอการพัฒนาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้น  สภาคณาจารยและขาราชการ  ในฐานะเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมี
หนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและความเขาใจในคุณคาและความภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของชาติ คือ การสราง
ความเปนผูนําในการแสวงหา การถายทอดการรอบรู การรูลึก การรูเทาทัน และการคาดการณลวงหนาตอตนเองตอ
สังคมไทย และตอโลกใหแกบัณฑิตท่ีผลิตออกไป  จึงไดจัดใหมีการประชุมอบรมและสัมมนาสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู  และตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของสภาคณาจารยและขาราชการกับการ

เสริมสรางคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

2. เพ่ือเปดโอกาสใหแกคณาจารยและขาราชการ และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ

ทองถ่ิน ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับบทบาทของสภาคณาจารยและขาราชการกับการเสริมสราง

คุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณาจารยและขาราชการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยในการ

แลกเปลี่ยนองคความรูและการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางคุณภาพบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 
 
2 

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และขาราชการ นักศึกษา  ท้ังในและ
นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีเขารวมกิจกรรม 

50 
 
8 

คน 
 

หนวยงาน 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูและประสบการณ

ทํางานรวมกับคณาจารยและขาราชการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
2.2  สภาคณาจารยและขาราชการนําขอมูลจากการประชุมสัมมนามามาพัฒนาบัณฑิตใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
2.3 คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

ดําเนินการสําเร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 51 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1. ศึกษาหลักการ/วิธีการดําเนินงาน ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  

2. ประชุมวางแผนและวางแนวทางการดําเนินงาน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. เสนอโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือลงนามอนุมัติ 

5. ประสานงาน  ประชาสัมพันธโครงการ ติดตอและเชิญวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

6. ดําเนินงานตามโครงการ ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ศึกษาหลักการ/วิธีการดําเนินงาน ระเบียบ

ปฏิบัติตาง ๆ  
            

2 ประชุมวางแผนและวางแนวทางการศึกษาดู

งาน 

            

3 เสนอโครงการและคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือลงนามอนุมัติ 

            

4 ประสานงาน  สํารวจสถานท่ี และติดตอหา

ขอมูลการเดินทาง   

            

5 ดําเนินงานตามโครงการ ประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมสมัมนาความรูหลักและสาระสําคญักฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
1 ครั้ง 35,250     1 ครั้ง 35,250   

2 อบรมสมัมนาความรูหลักปฏิบัติราชการเก่ียวกับการพัสด ุ 1 ครั้ง 28,050       1 ครั้ง 28,050 
3 อบรมสมัมนาความรูเก่ียวกับหลักปฏิบัติราชการเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคล 
1 ครั้ง 28,050       1 ครั้ง 28,050 

รวมท้ังสิ้น  91,350      35,250  56,100 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมสัมมนาความรูหลักและสาระสําคัญกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการเกีย่วกับการพัสดุ 35,250  

1.1   คาตอบแทน   
1.1.1 - คาวิทยากร 6 ช่ัวโมง  2 คน 1,200 บาท 14,400  
1.2   คาใชสอย   

1.2.1 - คาท่ีพัก 1 หอง 1 คืน 1,200 บาท 1,200  
1.2.2 - คาเดินทางเหมาจายนอกเขต 1 คน 1 คัน 1,000 บาท 1,000  
1.2.3 - คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
1.2.4 - คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 50 คน 1 มื้อ 50 บาท 2,500  
1.3   คาวัสดุ   

1.3.1 - คาปายไวนิลประชาสมัพันธ  2 แผน 1 แผน 1,000 บาท  2,000  
1.3.2 - คาปายไวนิลหลังเวทีบรรยาย 1 แผน 1 แผน 1,200 บาท 1,200  
1.3.3 - คาเอกสารประกอบการอบรม 50 คน 1  ชุด 50 บาท 2,500  
1.3.4 - คาวัสดุอุปกรณการประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 7,950 บาท 7,950  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35,250  

2 อบรมสัมมนาความรูหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 28,050  
2.1   คาตอบแทน   

2.1.1 - คาวิทยากร 6 ช่ัวโมง  1 คน 1,200 บาท 7,200  
2.2   คาใชสอย   

2.2.1 - คาท่ีพัก 1 หอง 1 คืน 1,200 บาท 1,200  
2.1.2 - คาเดินทางเหมาจายนอกเขต 1 คน 1 คัน 1,000 บาท 1,000  
2.1.3 - คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
2.1.4 - คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 50 คน 1 มื้อ 50 บาท 2,500  
2.3   คาวัสดุ   

2.3.1 - คาปายไวนิลประชาสมัพันธ  2 แผน 1 แผน 1,000 บาท  2,000  
2.3.2 - คาปายไวนิลหลังเวทีบรรยาย 1 แผน 1 แผน 1,200 บาท 1,200  
2.3.3 - คาเอกสารประกอบการอบรม 50 คน 1  ชุด 50 บาท 2,500  
2.3.4 - คาวัสดุอุปกรณการประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 7,950 บาท 7,950  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,050  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
3 อบรมสัมมนาความรูเกี่ยวกับหลกัปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 28,050  

3.1   คาตอบแทน   
3.1.1 - คาวิทยากร 6 ช่ัวโมง  1 คน 1,200 บาท 7,200  
3.2   คาใชสอย   

3.2.1 - คาท่ีพัก 1 หอง 1 คืน 1,200 บาท 1,200  
3.1.2 - คาเดินทางเหมาจายนอกเขต 1 คน 1 คัน 1,000 บาท 1,000  
3.1.3 - คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 50 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,500  
3.1.4 - คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 50 คน 1 มื้อ 50 บาท 2,500  
3.3   คาวัสดุ   

3.3.1 - คาปายไวนิลประชาสมัพันธ  2 แผน 1 แผน 1,000 บาท  2,000  
3.3.2 - คาปายไวนิลหลังเวทีบรรยาย 1 แผน 1 แผน 1,200 บาท 1,200  
3.3.3 - คาเอกสารประกอบการอบรม 50 คน 1  ชุด 50 บาท 2,500  
3.3.4 - คาวัสดุอุปกรณการประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 7,950 บาท 7,950  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,050  
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. อบรมสมัมนาความรูหลักและ
สาระสําคญักฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง 

   14,400 20,850      35,250 

2. อบรมสมัมนาความรูหลักปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการพัสด ุ

   7,200 19,850      28,050 

3. อบรมสมัมนาความรูเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 

   7,200 20,850      28,050 

รวม    28,800 62,550      91,350 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208501 อบรมสมัมนาความรูหลักและ
สาระสําคญักฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครอง 

1010100 2202 5702010200 คาตอบแทน   14,400  14,400 

  1010100 2202 5702020200 คาใชสอย
และวัสด ุ

  20,850  20,850 

142434208502 อบรมสมัมนาความรูหลักปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับการพัสด ุ

1010100 2202 5702010200 คาตอบแทน    7,200 7,200 

  1010100 2202 5702020200 คาใชสอย
และวัสด ุ

   20,850 20,850 

142434208503 อบรมสมัมนาความรูเก่ียวกับหลักปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

1010100 2202 5702010200 คาตอบแทน    7,200 7,200 

  1010100 2202 5702020200 คาใชสอย
และวัสด ุ

   20,850 20,850 

รวมท้ังสิ้น   35,250 56,100 91,350 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สภาคณาจารยและขาราชการไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูตลอดจนประสบการณตาง ๆ เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ การบริการทางวิชาการ แกสภาคณาจารยฯ และมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด 

2. บุคลากรของสภาคณาจารยและขาราชการสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมสัมมนามาปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยฯ ใหมีประสิทธิภาพและไดรับการ 

3. ยกระดับใหเปนไปตามมาตรฐาน 

4. เกิดสัมพันธภาพระหวางกัน อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการทํางาน 

5. เกิดความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2569 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
(สมศ.) 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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1010300 กองบริการการศึกษา 
142434208600  โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดยีว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,400,000 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนาและเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และ
เพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุเปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ 
BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมีคุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือเปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ี
ไดกลาวในขางตนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการศึกษา 
2.  เพ่ิมขีดความสามารถรองรับกับความเปนสากล 
3.  เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานตามความตองการของหนวยงานมากข้ึน 
 

3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาดานสังคมเขารวมกิจกรรม 400 คน 
2 จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม 100 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
2.2 ขีดความสามารถท่ีเพียงพอตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและ
สามารถแขงขันได 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 กิจกรรมและการเบิกจายเงินแลวเสร็จตามระยะเวลาของแผน 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 9 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2557  วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. เตรียมการและเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 1.1 ศึกษา วิเคราะหแนวทางการเขียน

โครงการ 
            

 1.2 กําหนดแนวทางและกิจกรรมยอยใน
โครงการ 

            

 1.3 นําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ             
2. นําโครงการสูการปฏิบัต ิ
 2.1ดําเนินปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา             
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2.5ควบคุม ติดตาม ในแตละกิจกรรม             
3 ประเมินผลโครงการ 
 3.1รวบรวมขอมูลการดําเนินงานในแตละ

กิจกรรม 
            

 3.2ประเมินผลการดําเนินโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. จางเหมาปรับปรุงระบบบริหาร

การศึกษา 
1 งาน 1,400,000     1 งาน 1,400,000   

รวมท้ังส้ิน 1 งาน 1,400,000     1 งาน 1,400,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จางเหมาปรับปรุงระบบ

บริหารการศึกษา 
1 งาน    

 
 
 

 1,400,000  
 
 

 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,400,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

จางเหมาปรับปรุง
ระบบบริหาร
การศึกษา 

    1,400,000      1,400,000 

รวม     1,400,000      1,400,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208601 จางเหมาปรับปรุง
ระบบบริหาร
การศึกษา 

1010300 2102 5702020200 คาใชสอยและ
วัสดุ 

  1,400,000  1,400,000 

รวมท้ังส้ิน   1,400,000  1,400,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตขอบเขตของพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง

สังคมศาสตรอยางมีคุณภาพ 
10.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตรมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคมและสามารถแขงขันได 

ในทุกระดับ 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายยอยท่ี 4.1 การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 12.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เขมแข็งดานวิชาการ และยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาองคการสูความเปนสากล  
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู 
1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
142434208700  โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

- 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือใหนักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการได 

ผลผลิต: ขอเสนอโครงการท่ีพรอมขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนขอเสนอโครงการวิจัย 

2. จํานวนนักวิจัยท่ีเขารวมโครงการ 
3. จํานวนขอเสนอโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 308,200  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยในป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะครบรอบ 111 ป และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธะกิจท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  มีหนาท่ี ตามมาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพ่ือสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรม มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน  รวมถึงหนาท่ีในการการผลิตผลงานวิจัย   
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดโครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมองคความรู ท่ีไดจากการศึกษาคนควาของนักวิจัย อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพ่ือเปนแหลงขอมูลสําหรับในการใชในการเรียนการสอน ท้ังอาจารย นักศึกษา และผูสนใจศึกษาคนควา ในการศึกษา
หาความรู  
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2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 88 พรรษา 
2. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน อาจารย และบุคลากร ในการเขียนเอกสาร ตํารา เพ่ือรวบรวมองค

ความรู ตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและทํางานวิจัย 
3. จัดพิมพเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ 

 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ผูเขารวมโครงการพัฒนาเอกสาร ตํารา 40 คน 
2 ไดเอกสาร ตํารา ตามจํานวนท่ีกําหนด 40 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร และตํารา 
2.2   จัดทําเอกสาร และตํารา 40 เรื่อง 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จํานวนโครงการไดตามเปาหมาย 
3.2. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน   วันเริ่มตน:    1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน   2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. เปดรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการ             
2. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ             
3. จัดทําตนฉบับเอกสาร และตํารา             
4. สรุปผลประเมินผลการดําเนินงาน             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
(ครั้ง) 

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

1 โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

          

1.1 คาตอบแทน           
1.1.1  - คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุม 1 ครั้ง 36,000     1 36,000   
1.2 คาใชสอย           

1.2.1 - คาวัสดุในการจัดประชุม 2 ครั้ง 34,000   1 8,000 1 26,000   
1.2.1 - คาท่ีพัก 1 ครั้ง 79,200     1 79,200   
1.2.1 - คาอาหารวาง  1 ครั้ง 11,000     1 11,000   
1.2.1 - คาอาหาร  1 ครั้ง 55,000     1 55,000   
1.2.1 - คาหองประชุมสัมมนา 1 ครั้ง 50,000     1 50,000   
1.2.1 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 40,000     1 40,000   

2 คาวัสดุ           
2.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง 3,000       1 3,000 

  308,200    8,000  297,200  3,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการตําราวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 
111 ปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

      308,200  

1.1 คาตอบแทน         
 1.1.1 - คาตอบแทนวิทยากร

ประจํากลุม 
4  คน ๆ ละ 15 ชั่วโมง ๆ 

ละ 
600 บาท 36,000  

1.2 คาใชสอย         
1.2.1 - คาวัสดุในการจัดระชุม       34,000  
1.2.2 - คาท่ีพัก 33 หอง ๆ ละ  2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 79,200  
1.2.3 - คาอาหารวาง  55 คน ๆละ 4 ม้ือ ๆ ละ  50 บาท 11,000  
1.2.4 - คาอาหาร  55 คน ๆ ละ 5 ม้ือ ๆ ละ 200 บาท 55,000  
1.2.5 - คาหองประชุมสัมมนา       50,000  
1.2.6 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง       40,000  

2 สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

        

2.1 - คาวัสดุ        3,000  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 308,200  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

โครงการตําราวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
111 ปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   36,000 269,200      305,200 

สรุปผลการดําเนินโครงการ     3,000      3,000 
รวม    36,000 272,200      308,200 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208701 โครงการตําราวิชาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 111 ปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1010300 2102 5702020200 

คาตอบแทน 

  36,000  36,000 

  1010300 2102 5702020200 คาใชสอย  8,000 261,200  269,200 
142434208702 สรุปผลการดําเนินโครงการ 1010300 2102 5702020200 วัสดุ    3,000 3,000 

รวมท้ังส้ิน  8,000 297,200 3,000 308,200 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. อาจารย และบุคลากร มีความรูในการเขียนเอกสาร ตํารา เพ่ือรวบรวมองคความรู ตาง ๆ ท่ีได 
2. ไดเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1    ไดจํานวนเอกสารและตํารา 50 เรื่อง 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1    บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.2.2    บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ 
11.2.3  บรรลุเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 11.3   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.3.1 รายแบบประเมินชองผูเขารวมโครงการ 
11.3.2 เอกสารและตําราท่ีไดครบตามเปาท่ีตั้งไว 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายท่ี  2. : สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี  1. : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ  

3. ประเภทโครงการ: 
3.1    โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

4. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 4.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
           กลยุทธท่ี 1 : สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธท่ี 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 

 4.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  
 4.2.1   นโยบายท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
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  กลยุทธท่ี     2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรูท่ี 
                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
 4.2.2   นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รวมมือและขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
   กลยุทธท่ี       3 : ขยายการใหบริการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
   กลยุทธท่ี       4 : สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 

 4.2.3   นโยบายท่ี 7 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
                        และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี  9 : เรงปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ 
                                   ตองการของทองถ่ิน 

 4.2.4  นโยบายท่ี 8 : รวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี      10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
                          พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและตอเนื่อง 

      4.3  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (สงป.) 

4.3.1  ผลผลิตท่ี 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
         ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัย 
         ตัวชี้วัดท่ี 2 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

                 4.4   ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  4.4.1  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
           ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  4.5  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปพ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
        2.5.1   มิติท่ี     1  : มิติดานประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี  1  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                        แผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง 
  ตัวชี้วัดท่ี  2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                       แผนปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5.2   มิติท่ี  3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี  6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี  7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

  4.6  ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 73 
 

 4.6.1   มาตรฐานท่ี   1  :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงชี้ท่ี      5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิมพหรือเผยแพร 
  ตัวบงชี้ท่ี   6  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ตัวบงชี้ท่ี   7  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 4.6.2   มาตรฐานท่ี 3  : การประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ท่ี   15  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142434208800  โครงการจัดทําวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

- 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือจัดเผยแพรบทความ และงานวิจัยของนักวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ผลผลิต: วารสารงานวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. วารสารวิชาการ 

2. จํานวนบทความ งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 134,100 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธะกิจท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  มีหนาท่ี ตาม
มาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิ
ปญญาสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน  รวมถึงหนาท่ีในการการผลิตผลงานวิจัย   
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 ปจจุบันนักวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพร 
บทความ และงานวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยไดมีแหลงในการตีพิมพเผยแพรมากข้ึนท่ี สถาบันวิจัยจึงจัดทําโครงการจัดทํา
วารสารกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. จัดทําวารสารวิชาการเพ่ือเปนแหลงตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและบทความในกลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2. เผยแพรงานวิจัย และบทความใหกับชุมชน สถาบันตาง ๆ 
3. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
3. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 บทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 15 เรื่อง 
2 จัดทํารูปเลมวารสาร 300 เลม 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ไดบทความ งานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพจํานวน 15 เรื่อง  
2.2  ไดตนฉบับสําหรับนําไปตีพิมพ 1 ฉบับ 
2.3  จัดพิมพวารสาร 300 เลม 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  มีผูสงบทความและงานวิจัยตามเปาหมาย 
3.2  การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน:    1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน   2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดทําระบบรับ ลงทะเบียน แกไข ออนไลน             
2. เปดรับบทความ และงานวิจัย             
3. สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ             
4. สงบทความและงานวิจัยใหผูสงแกไข             
5. สงบทความท่ีแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ             
6. กองบรรณาธิการจัดรูปแบบ จัดทําตนฉบับ             
7. จัดพิมพเลมวารสาร             
8. เผยแพรวารสารวิชาการ สายสังคมศาสตร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
(ครั้ง) 

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

1 จัดทําเว็บไซตของวารสาร 1 ครั้ง 17,000   1 17,000     
2 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีดํารง

ตําแหนงศาสตราจารย 8 ทาน เปนกอง
บรรณาธิการ 

1 ครั้ง 24,000     1 24,000   

3 เปดรับบทความ และงานวิจัย 1 ครั้ง -         
4 สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน 1 ครั้ง 27,000     1 27,000   
5 สงบทความและงานวิจัยใหผูสงแกไข 1 ครั้ง -         
6 สงบทความท่ีแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา 
1 ครั้ง -         

7 กองบรรณาธิการจัดรูปแบบ จัดทําตนฉบับ 1 ครั้ง 5,000       1 5,000 
8 คาจางจัดทําเลมวารสาร 1 ครั้ง 56,100       1 56,100 
9 เผยแพรวารสารวิชาการ สาย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1 ครั้ง 5,000       1 5,000 

รวมท้ังส้ิน  134,100    17,000  51,000  66,100 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดทําเว็บไซตของวารสาร       17,000  

1.1 คาตอบแทน         
1.1.1 - คาจางจัดทําเว็บไซต 1 คร้ัง     17,000  

2 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  8 คน เปน
กองบรรณาธิการ 

      24,000  

2.1 คาตอบแทน         
2.1.1 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ ิ 1 คร้ัง ๆ ละ  8  คน ๆ ละ 3,000 บาท 24,000  

3 เปดรับบทความ และ
งานวิจัย 

1 คร้ัง     -  

4 สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ
อาน 

      27,000  
 

4.1 คาตอบแทน         
4.1.1 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

อานบทความ 
15 เร่ือง ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 600 บาท 27,000  

5 สงบทความและงานวิจัยให
ผูสงแกไข 

1 1 คร้ัง     -  

6 สงบทความที่แกไขแลวให
ผูทรงคุณวุฒิ 

1 1 คร้ัง     -  

7 กองบรรณาธิการ
จัดรูปแบบ จดัทําตนฉบับ 

1 คร้ัง     5,000  

7.1 คาตอบแทน         
7.1.1 - คาจางจัดรูปแบบจัดทาํ

ตนฉบับ 
      5,000  

8 คาจางจัดทําเลมวารสาร       56,100  
8.1 คาตอบแทน         

 - คาจางจัดทําเลมวารสาร 1  คร้ังๆ ละ 300  เลม ๆ ละ  187 บาท 56,100  
9 เผยแพรวารสารวิชาการ  

สายสังคมศาสตร 
1  คร้ัง     5,000  

9.1 คาสาธารณูปโภค         
9.1.1 - คาแสตมป 1 คร้ัง ๆ ละ 500 ดวง ๆ ละ 5  บาท 2,500  
9.2 คาวัสดุ         

9.2.1 - คาวัสด ุ       2,500  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 134,100  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

จัดทําระบบรับ ลงทะเบียน 
แกไข ออนไลน 

   17,000       17,000 

เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 8 ทาน เปน
กองบรรณาธิการ 

   24,000       24,000 

สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ    27,000       27,000 
กองบรรณาธิการ
จัดรูปแบบ จัดทําตนฉบับ 

    5,000      5,000 

จัดพิมพเลมวารสาร     56,100      56,100 
เผยแพรวารสารวิชาการ 
สายสังคมศาสตร 

    2,500 2,500     5,000 

รวม    68,000 63,600 2,500     134,100 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208801 จัดทําระบบรับ 
ลงทะเบียน แกไข 
ออนไลน 

1060000 2302 5702010200 คาตอบแทน  17,000   17,000 

142434208802 เชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 8 ทาน 
เปนกองบรรณาธิการ 

1060000 2302 5702010200 คาตอบแทน   24,000  24,000 

142434208803 สงบทความให
ผูทรงคุณวุฒิ 

1060000 2302 5702010200 คาตอบแทน   27,000  27,000 

142434208804 กองบรรณาธิการ
จัดรูปแบบ จัดทํา
ตนฉบับ 

1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ    5,000 5,000 

142434208805 จัดพิมพเลมวารสาร 1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ    56,100 56,100 
142434208806 เผยแพรวารสารวิชาการ 

สายสังคมศาสตร 
1060000 2302 5702030200 คาสาธารณูปโภค    2,500 2,500 

142434208807 เผยแพรวารสารวิชาการ 
สายสังคมศาสตร 

1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสดุ    2,500 2,500 

รวมท้ังส้ิน  17,000 51,000 66,000 134,100 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ไดวารสารท่ีเปนแหลงเผยแพรบทความ งานวิจัย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ฉบับจํานวน 250 เลม  
2.  นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแหลงท่ีใชในการเผยแพรบทความและ
งานวิจัย 

  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1  ไดจํานวนบทความและงานวิจัย 12 เรื่อง 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1  บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.2.2  บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ 
11.2.3  บรรลุเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 11.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.3.1  ตีพิมพวารสารตรงตามกําหนดเวลา 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายท่ี  2. : สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี  1. : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ  

3. ประเภทโครงการ: 
3.1  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

4. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 4.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
           กลยุทธท่ี 1 : สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธท่ี 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 

4.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  
 4.2.1   นโยบายท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรูท่ีตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ   
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
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  กลยุทธท่ี     2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรูท่ีตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
 4.2.2   นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รวมมือและขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
   กลยุทธท่ี       3 : ขยายการใหบริการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
   กลยุทธท่ี       4 : สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 

 4.2.3   นโยบายท่ี 7 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
                        และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี  9 : เรงปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ 
                                   ตองการของทองถ่ิน 

 4.2.4  นโยบายท่ี 8 : รวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี      10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
                          พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและตอเนื่อง 

      4.3  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (สงป.) 

4.3.1  ผลผลิตท่ี 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
         ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัย 
         ตัวชี้วัดท่ี 2 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

                 4.4   ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  4.4.1  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
           ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  4.5  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปพ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
        2.5.1   มิติท่ี     1  : มิติดานประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี  1  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                        แผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง 
  ตัวชี้วัดท่ี  2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                       แผนปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5.2   มิติท่ี  3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี  6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี  7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

  4.6  ความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
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 4.6.1   มาตรฐานท่ี   1  :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงชี้ท่ี      5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิมพหรือเผยแพร 
  ตัวบงชี้ท่ี   6  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ตัวบงชี้ท่ี   7  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 4.6.2   มาตรฐานท่ี 3  : การประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ท่ี   15  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142434208900 สมทบทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

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

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: เงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       2,262,460  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจ 4 ประการ ไดแก 1. วิจัย สรางสรรค นวัตกรรม องคความรู ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และนโยบายชาติ 2. พัฒนาทองถ่ินใหมีความเข็มแข็งดวยการวิจัยและบริการวิชาการ ผานกระบวนการมีสวนรวม 3. พัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการใหมีคุณภาพมุงสูสากล และ 4. พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ในดานการวิจัยสถาบันและพัฒนามี
แนวทางและวิธีการในการดําเนินการ คือ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการวิจัย และสรางนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและสรางองคความรู   แหลงงบประมาณภายนอกท่ีสนับสนุนการวิจัยมี 4 แหง ไดแก งบประมาณท่ีจัดสรรโดยรัฐบาล
โดยผานความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายการวิจัยภาคกลาง
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ตอนบน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสุขภาพ และ แหลงงบประมาณภายใน คือ กองทุนวิจัยซึ่งเปนแหลงทุนท่ีสนับสนุน
การวิจัยและกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการวิจัย 
 กองทุนวิจัยกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538 งบประมาณเริ่มแรก จํานวน 7,000,000.- บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ไดมาจากเงินเหลือ
จายจากรายไดของมหาวิทยาลัย   ตั้งแตเริ่มจัดตั้งกองทุนวิจัย คณะกรรมการกองทุนไดจัดสรรงบประมาณ ใหนักวิจัยดําเนิน
โครงการวิจัยไปแลว 162  โครงการ และกําลังจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 25 โครงการ ผลการวิจัยไปใช
ประโยชนท้ังดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเปนท่ีประจักษในตัวช้ีวัดดานการวิจัยในการประกันคุณภาพ จาก สมศ.  
รอบท่ี สาม ตัวบงช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ) ไดคะแนน 1.82   ตัวบงช้ีท่ี 6 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ) ไดคะแนน  5.00   และตัวบงช้ีท่ี 8 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ) ไดคะแนน  5.00    
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดใหงานวิจัยเปนภาระงานสําคญัของบุคลากรสายวิชาการมีผลทําให
บุคลากรขอทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน แตปจจุบันจํานวนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเหลือ
นอยลงและคาดวาในอนาคตอาจไมเพียงพอกับการจัดสรรทุนใหแกนักวิจัย ดังน้ันเพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
วิจัยในอนาคต สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอใหสภาหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัตเิงินรายไดของมหาวิทยาลยัจัดเขา
กองทุนวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2553 ขอ 6 (1) 

 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย 
 2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 
 3.  เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีประสบการณทําวิจัยและเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
 4.  เพ่ือสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
 5.  เพ่ือสนับสนุนรางวัลใหนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 
 6.  เพ่ือสนับสนุนการขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ตลอดจนการรักษา ซึ่งสภาพของสิทธิทาง
ปญญาน้ัน ๆ 
 7.  เพ่ือดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการวิจัย (ท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิเปนกรณีพิเศษ)  

 
 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
   

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน:    1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน   2557 
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4. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 
 

สมทบทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2,262,460         

รวมท้ังส้ิน  2,262,460         
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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5. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 สมทบทุนอุดหนุนวิจัย 
กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

      2,262,460  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,262,460  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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6. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

สมทบทุนอุดหนุนวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

        2,262,460  2,262,460 

รวม         2,262,460  2,262,460 

 
7. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) (กองนโยบายและแผนเปนผูบันทึก) 
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 2557 

รวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434208901 สมทบทุนอุดหนุนวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1060000  5704020200      2,262,460 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นักวิจัยไดรับการสงเสรมิ และสนับสนุนดานงบประมาณในการดาํเนินโครงการวิจัย 

 2.  บุคลากรไดรับการพัฒนางานดานการวิจัยอยางตอเน่ือง 
 3.  บุคลากรมีประสบการณทําวิจยัและเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศอยางถูกตอง 
 4.  บุคลากรมผีลงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
 5.  นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนไดรับรางวัลและความภาคภูมิเก่ียวกับผลงานวิจัยของตนเองมากข้ึน 
 6.  นักวิจัยไดรับสนับสนุนการขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และทรพัยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ตลอดจนการรักษา ซึ่งสภาพของ
สิทธิทางปญญาน้ัน ๆ ท่ีนักวิจัยเปนผูสรางสรรค 
 7.  หนวยงานมีงบประมาณดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการวิจัย (ท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษ)  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.7   เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1    ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รอยละ 80 
11.1.2 จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ  รอยละ 80 

 11.1.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละ 80 
11.2   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

11.2.1    บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.2.2    บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิ 
11.2.4  บรรลเุปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

            11.3   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.3.3 รายงานความกาวหนาของการวิจยั 
11.3.4 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 
11.3.5 แบบตอบรับในการนําเสนอผลงานวิจัย 
11.3.6 การตีพิมพในวารสาร 

 

10. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
5. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 

6. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.3  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

 2.2.1   นโยบายท่ี  2. : สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี  1. : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  2. : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ีตอบสนอง
ความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาต ิ
  กลยุทธท่ี  7. : เปนศูนยกลางความรูดานศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ประเภทโครงการ: 
3.1    โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

8. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 4.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
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           กลยุทธท่ี 1 : สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธท่ี 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 

a.   ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  
  
 
 4.2.1   นโยบายท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจยัเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ   
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
  กลยุทธท่ี     2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
 4.2.2   นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รวมมือและขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง 
                                   เปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
   กลยุทธท่ี       3 : ขยายการใหบรกิารเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
   กลยุทธท่ี       4 : สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 

 4.2.3   นโยบายท่ี 7 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
                        และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี  9 : เรงปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ 
                                   ตองการของทองถ่ิน 

 4.2.4  นโยบายท่ี 8 : รวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สงเสรมิ และสืบสานโครงการอัน 
                       เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี      10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว 
                          พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและตอเน่ือง 

      4.3  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติของสํานักงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (สงป.) 

4.3.1  ผลผลติท่ี 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
         ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัย 
         ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

                 4.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  4.4.1  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
           ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  4.5  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
        พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
        2.5.1   มิติท่ี     1  : มิติดานประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดท่ี  1  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  ตัวช้ีวัดท่ี  2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                       แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5.2   มิติท่ี  3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
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  ตัวช้ีวัดท่ี  7 : ระดับความสาํเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ 
 

  4.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา  
(สมศ.) 
 4.6.1   มาตรฐานท่ี   1  :  ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี      5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิมพหรอืเผยแพร 
  ตัวบงช้ีท่ี      6  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ตัวบงช้ีท่ี      7  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 4.6.2   มาตรฐานท่ี 3  : การประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบงช้ีท่ี   15  : ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

 
11. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที  
 

 


