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ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดย
ประกอบด้วย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมทั้งสิ้น 14,009,280 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 
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18 มกราคม 2555 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
(งบบัณฑิตวิทยาลัย)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แผนภูมิแสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลติ/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

งบบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,009,280 บาท 
 

 
นโยบายตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

นโยบายที่ 1 
นโยบาย

เร่งด่วนที่จะ
เริ่ม

ดําเนินการ 
ในปีแรก 

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  

ประเด็น 
นโยบายย่อย 

นโยบายย่อย
ที่ 1.15 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต
ให้แก่

โรงเรียน 

นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

นโยบายย่อย
ที่ 4.4 

นโยบาย
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การสร้าง
รากฐานการ

พัฒนาที่
สมดุลสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

การวิจัยและ
นวัตกรรม 

   

แผนงาน 

สนับสนุน
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ
การศึกษา 

สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

อนุรักษ์ 
ส่งเสริมและ

พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
การวิจัย 

     

ผลผลิต 

โครงการ
จัดการเรียน

การสอน 
โดยใช้

คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต 

โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่แรก
เกิดจนจบ

การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

ด้าน
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงาน 
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์

ความรู้ 

       
รวม

งบประมาณ 
   

14,009,280 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1. จํานวนนกัเรียนในระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

74 คน     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จํานวนนกัเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,340 คน 2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย  
ตามรายการที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100   

ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 72 คน 2. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้สําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา          
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ร้อยละ 
80 

 4. จํานวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 585 คน 5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา   
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
80 

  

 6. จํานวนนกัศึกษาคงอยู ่ 1,017 คน     
ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 605 คน 2. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้สําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา        
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ร้อยละ 
87 

 4. จํานวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 1,320 คน 5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา         
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
87 

  

 6. จํานวนนกัศึกษาคงอยู ่ 3,322 คน     
ผลงานการให้บริการวิชาการ 1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ 2,500 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 

85 
3. งานบริการวิชาการแลว้เสร็จ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ร้อยละ  

85 
 4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
40 โครงการ/ 

กิจกรรม 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 

พัฒนาและหนว่ยงานผู้ใช้ครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
85 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลา           
ที่กําหนด 

ร้อยละ 
95 

 7. จํานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับ      
การพัฒนา 
 
 

60 คน     
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ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
22 โครงการ/ 

กิจกรรม 
2. โครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ 85 3. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 

ตามระยะเวลา 
ร้อยละ 85 

 4. จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

3,300 คน     

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ 1. จํานวนโครงการวิจัย 12 โครงการ 2. จํานวนผลงานวจิัยเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด 

12 ผลงาน 3. โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ร้อยละ 
83 

 4. จํานวนโครงการ 
วิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 

10 โครงการ     
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมท้ังสิ้น 14,009,280 บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน  รวมท้ังสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส่ังคม   
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 14,009,280 100 
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 14,009,280 100 
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   

รวมท้ังสิ้น 14,009,280 100 



 
 

 

ง 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-
โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ  
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ  
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุล 
สู่สังคม 

             

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา              
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต              
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

   782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    
 

        

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ              
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     
   

     

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวัตกรรม 

    
 

        

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย              
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้              

รวมท้ังสิ้น    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

 
 



 
 

 

จ 

 
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวด

รายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 782,740 5.59 
เงินเดือน   
ค่าจ้างประจํา   
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   
ค่าจ้างช่ัวคราว 782,740  
งบด าเนินงาน 12,971,540 92.59 
ค่าตอบแทน 5,946,850  
ค่าใช้สอยและวสัด ุ 5,227,530  
ค่าสาธารณูปโภค 1,797,160  
งบลงทุน 235,000 1.68 
ค่าครุภณัฑ ์ 70,000  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,000  
งบเงินอุดหนุน 20,000 0.14 
งบรายจ่ายอื่น   

รวม 14,009,280 100.00 



 
 

 

ฉ 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

   782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 
ผลผลิต  : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 
1. งานจัดการศึกษา    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 
    1090000  สาํนักงานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 

1244341001   งานดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา    782,740 181,800 421,480 1,797,160  165,000   3,348,180 23.90 
1244341002   งานจัดดําเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     5,613,050 4,109,050      9,722,100 69.40 
1244341003   โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และจัดพิมพ์

วารสารบัณฑิต 
    46,000 334,000    20,000  400,000 2.85 

1244341004   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    106,000 363,000      469,000 3.35 

1244341005   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
บัณฑิตศึกษา 

       70,000    70,000 0.50 

รวมทั้งสิ้น    782,740 5,946,850 5,227,530 1,797,160 70,000 165,000 20,000  14,009,280 100.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1090000 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
 

1244341001 งานด าเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ       
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  สัดส่วนของผู้เรียนสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่  
3.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
4.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.  ผู้สําเรจ็การศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
6.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.  ผู้สําเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
8.  ผู้สําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,348,180 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์   สิรภิูบาล 
  

 

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในท่ีทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อให้ได้บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงต้องดําเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ฝาายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการ
ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านงานทะเบียน งานธุรการ งานด้านอาคารสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงบบัณฑิตศึกษา งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพและการสนับสนุนด้านวิชาการ/วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระของแต่ละหลักสูตร จําเป็นต้องจัดหาวัสดุสํานักงานที่ต้องใช้ในงานธุรการต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังต้องมีการซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์  ให้มีประสิทธิภาพในการใช้
งานนั้นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานและยืดอายุการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เหล่านั้นให้นานขึ้น รวมทั้งต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทําให้การเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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เพื่อให้การทําภารกิจเหล่านี้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้พิจารณาข้อมูลผลการดําเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2554 ของกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนี้ซึ่งจะต้องดําเนินไปตลอดทั้งปีงบประมาณ เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่           
การจ้างเหมาดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์                  
ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เป็นต้น ซึ่งรายจ่ายในแต่ละกิจกรรมจะต้องดําเนินไปในแต่ละรอบของการประมาณใช้จ่าย
งบประมาณตามความจําเป็นเร่งด่วนและเป็นงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ําของหน่วยงาน พบว่าการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ รวม
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 82 จึงมีการปรับกิจกรรมในงานด้านการดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อให้
ผู้ใช้บริการของสํานักงานมีความพึงพอใจในการได้รับบริการและเพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่คณาจารย์และ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีนักศึกษาและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษามาใช้บริการของสํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจํานวน 
593 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 
2.2. นักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาในระดับมาก 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1. การจัดการเรียนการสอนและการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดําเนินตลอดปีการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน             
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน             
3 ซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์             
4 โทรศัพท-์ไปรษณีย์             
5 ไฟฟ้า-ประปา             
6 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ             
7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะและวัสดุเช้ือเพลิง             
8 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย/ห้องเรียน             
9 จ้างทําป้ายไวนิลโปสเตอร์และแผน่พับประชาสัมพันธ์             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 6 คน/เดือน 6/3 6/3 6/3 6/3 
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3 ภาค

การศึกษา 
 1 1 1 

3 ซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

4 โทรศัพท-์ไปรษณีย์ 14 ครั้ง  6 4 4 
5 ไฟฟ้า-ประปา 12 ครั้ง 3 3 3 3 
6 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ 12 ครั้ง  6 3 3 
7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะและวสัดุ

เชื้อเพลิง 
3 ภาค

การศึกษา 
 1 1 1 

8 จ้างเหมาปรบัปรุงอาคารบณัฑติ
วิทยาลัย/ห้องเรียน 

1 ภาค
การศึกษา 

  1  

9 จ้างทําป้ายไวนิล โปสเตอร์และแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ ์

3 ครั้ง  3   

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่       782,740  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว         
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาโท 12 เดือน 1 คนละ 10,960 บาท 131,520  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1 คนละ 9,740 บาท 116,880  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1 คนละ 9,560 บาท 114,720  
 -นักบริหารงานท่ัวไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1 คนละ 9,740 บาท 116,880  
 -นักบริหารงานท่ัวไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1  คนละ 9,390 บาท 112,680  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1  คนละ  9,210 บาท 110,520  
 -เงินสมทบค่าประกันสังคมลูกจ้าง 

 ช่ัวคราว 
12 เดือน 6  อัตรา 5% บาท 37,310  

 -ค่าครองชีพ 12 เดือน 6 อัตรา 6% บาท 42,230  
2 กจิกรรมหลกัที่ 2 จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 
      111,480  

2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ                                 
 -ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์    

 แฟ้มเอกสาร ถ่ายเอกสาร เก้าอี้  
 โต๊ะทํางานฯลฯ 

3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค 
การศึกษา 

37,160 บาท 111,480  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
3. กิจกรรมหลกัที่  3 ซ่อมอุปกรณ์

และครุภัณฑ ์
      200,000  

3.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ                                 
 -ซ่อมอุปกรณ์และครุภณัฑ ์       200,000  
4 กิจกรรมหลกัที่  4 โทรศัพท์ 

ไปรษณีย์                                            
      46,000  

4.1 ค่าสาธารณูปโภค         
 -ค่าโทรศัพท์ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 2,008.34 บาท 24,100  
 -ค่าไปรษณีย ์ 4 ครั้ง 1 ครั้ง 5,475 บาท 21,900  
5 กิจกรรมหลกัที่  5 ไฟฟ้า-ประปา                                                      1,751,160  

5.1 ค่าสาธารณูปโภค         
 -ไฟฟ้า-ประปา 12 ครั้ง 1 ครั้ง 145,930 บาท 1,751,160  
6 กิจกรรมหลกัที่  6 เจ้าหน้าที่

ด าเนินการ  
      181,800  

6.1 ค่าตอบแทน         
 -ดําเนินการ       181,800  
7 กิจกรรมหลกัที่  7 ค่าเบ้ียเลี้ยง

ยานพาหนะและวัสดุเชือ้เพลิง 
      50,000  

7.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ                                 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง       20,000  
 -ค่ายานพาหนะ       15,000  
 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       15,000  
8 กิจกรรมหลกัที่  8 จ้างเหมา

ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย/
ห้องเรียน                                    

      165,000  

8.1 ค่าจ้าง         
 -ปรับปรุงห้องเรียน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 65,000 บาท 65,000  
 -ปรับปรุงอาคารบณัฑติวิทยาลัย       100,000  
9 กิจกรรมหลกัที่  9 จ้างท าป้ายไวนิล 

โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์                                    
      60,000  

9.1 ค่าจ้าง         
 -ป้ายไวนิล       30,000  
 -โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ ์       30,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       3,348,180  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน 

อุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1.1.1 งานด าเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา            

1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน  782,740         782,740 
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน     111,480      111,480 
3. ซ่อมอุปกรณ์ครุภณัฑ ์     200,000      200,000 
4. โทรศัพท-์ไปรษณีย ์      46,000     46,000 
5. ไฟฟ้า-ประปา      1,751,160     1,751,160 
6. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ    181,800       181,800 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะและวสัดุ

เชื้อเพลิง 
    50,000      50,000 

8. จ้างเหมาปรบัปรุงอาคารบณัฑติ
วิทยาลัย/ห้องเรียน 

       165,000   165,000 

9. จ้างทําป้ายไวนิลโปสเตอร์และ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

    60,000      60,000 

รวม  782,740  181,800 421,480 1,797,160  165,000   3,348,180 



 
 

 

12 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว 195,685 195,685 195,685 195,685 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  90,900 60,600 30,300 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     155,000     135,740     130,740  
 - ค่าสาธารณูปโภค 437,790 457,290 450,540 451,540 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   165,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 633,475 898,875 1,007,565 808,265 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 
2. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในบริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ        

การจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการเกี่ยวกับการจัดการเรียน         

การสอนและการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร้อยละ 78 ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานจาก

ผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1   ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558) 
นโยบายที่ 4: นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

2.2   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน             
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

2.3   ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
2.3.1   มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

   ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2   มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3   มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2.4   ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1   องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนินการได้ทันที  
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1244341002  งานจัดด าเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ         
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ 
4.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
8.ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 9,722,100 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์   สิรภิูบาล 
  

 

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการจัดดําเนินการทางด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ  การศึกษาในระดับนี้เน้นหนักทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรี ยนรู้ มีความรู้  ความเข้าใจ                      
มีประสบการณ์ตรงและสามารถนําความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพของตนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้นทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงต้องสนับสนุนหลักสูตรต่างๆ ให้มีระบบและ
กลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีระบบและกลไก                    
ในการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มีระบบและกลไกของการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งจัดดําเนินการ
เกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งสนับสนุนกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาเพื่อให้มีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพสามารถนําผลงานมาเขียนเป็ นบทความไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้ 

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กล่าวมาแล้วการดําเนินงานตามโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2555 จึงมีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 
20 กิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการ เช่น กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนและจัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอนนั้น มีการจัดตาม
แผนการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามที่หลักสูตรได้จัดส่งข้อมูลมาให้ทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน             
การลงทะเบียนเรียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จําเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุฝกึเพื่อปฏิบัตติามรายวิชาที่มีการปฏิบัติ 
มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสายครูโดยที่แต่ละหลักสูตรต้องดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา             
ส่วนการดําเนินกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่ดําเนินการโดยหลักสูตรนั้น แต่ละหลักสูตรได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน      
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการสัมมนาระหว่างการฝึกและ
หลังฝึกปฏิบัติการสอนและปัจฉิมนิเทศรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา    
ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ต้องมีการค้นคว้าข้อมูล/เอกสาร/หนังสือประกอบการเรียนการสอนจากหน่วยงานที่ให้บริการของ
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มหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องทําการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระก่อนการสําเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  ในโครงการนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการ
ของหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ที่ให้บริการช่วยเหลือทั้งทางด้าน
เอกสารและการให้คําปรึกษาธุรการด้านต่างๆ แก่คณาจารย์และนักศึกษา 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 

ปริญญาโทสาขาต่างๆ และปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษามีระบบและกลไกในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากคณาจารย์/อาจารย์ที่
ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ 
5. เพื่อให้นักศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษา

ในระยะเวลาที่กําหนด 
6. เพื่อให้มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 รายวิชาต่างๆในหลักสูตรได้รับการจัดดําเนินการอย่างมีระบบ 7 หลักสตูร 
1.2 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
7 หลักสตูร 

1.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 7 หลักสตูร 
1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 250 คน 
1.5 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
10 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่และคงอยู่ในแต่ละหลักสูตรได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
2.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้รับการจัดให้มีอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร 
2.3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
2.4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติร้อยละ 10 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าใหม่และคงอยู่ในแต่ละหลักสูตรได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 
3.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
3.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร 
3.4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2555 ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

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

หลักสูตร เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 

            

2 จัดการเรียนการสอน             
3 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน             
4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษา                      
5 จัดอาจารย์เพื่อคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ์             
6 ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวัสดุ it             
7 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                                                    
8 คุมสอบ             
9 คืนค่าหน่วยกิต             
10 บัตรนักศึกษา             
11 จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ             
12 สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนปัจฉิม

นิเทศ และพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการเรียนการ
สอนของนักศึกษา 

            

13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             
14 จัดการเรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ             
15 อบรมการใช้โปรแกรม LISREL:โปรแกรมทางสถิติสําหรับการ

วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ค.ม. 
สาขาการบริหารการศึกษา 

            

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานศึกษา หลักสูตร ค.ม. สาขา
การบริหารการศึกษา 

            

17 ศึกษาดูงานต่างประเทศ  หลักสูตร ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

            

18 พัฒนาความรู้ทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตร 
MBA 

            

19 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลักสตูร MBA             
20 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา หลักสูตร MBA             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
 

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

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

คณะกรรมการหลักสูตร เงินกองทุนสภา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

2 จดัการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

3 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษา          3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

5 จัดอาจารย์ เพื่ อคุม ตรวจ และสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

6 ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวัสดุ it 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

7 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                                        3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

8 คุมสอบ 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

9 คืนค่าหน่วยกิต 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

10 บัตรนักศึกษา 1 ภาค
การศึกษา 

 1   

11 จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

12 สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอน  ปัจฉิมนิเทศ และพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการเรียน
การสอนของนักศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

 1   

13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาค
การศึกษา 

 1   

14 จัดการเรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ 3 ภาค
การศึกษา 

 1 1 1 

15 อบรมการใช้โปรแกรม LISREL:โปรแกรมทาง
สถิติสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการ
บริหารการศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

 1   

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานศึกษา 
หลักสูตร ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

   1 

17 ศึกษาดูงานต่างประเทศ  หลักสูตร ค.ม. 
สาขาการบริหารการศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

 1   
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ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 พัฒน าค วา มรู้ ทํ า วิ ท ย า นิ พนธ์ แ ล ะ           

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร MBA 
1 ภาค

การศึกษา 
  1  

19 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลักสูตร 
MBA 

2 ภาค
การศึกษา 

 1 1  

20 เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า              
หลักสูตร MBA 

1 ภาค
การศึกษา 

   1 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมหลกัที่ 1 ด าเนินการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตร เงินกองทุน
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

      850,450  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าดําเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 6 ครั้ง 1 ครั้งละ 68,500 บาท 411,000  
 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 6 ครั้ง 1 ครั้งละ 6,675 บาท 40,050  
 -กรรมการบริหารหลักสูตร 4 ครั้ง 1 ครั้งละ 38,100 บาท 152,400  
 -อาจารย์ประจําหลักสตูรตามสญัญา 4 ครั้ง 1 ครั้งละ 58,000 บาท 232,000  
 -เงินกองทุนสภาคณบดบีัณฑติวิทยาลัย 

 แห่งประเทศไทย 
1 ครั้ง 1 ครั้งละ 10,000 บาท 10,000  

1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าถ่ายเอกสารประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 5,000 บาท 5,000  

2. กิจกรรมหลักที่ 2 จัดการเรียนการสอน       4,515,420  
2.1 ค่าตอบแทนการสอน         

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

    725,400  

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

    669,000  

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรยีนรู้ 3 ภาค
การศึกษา 

    441,600  

 -หลักสูตร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ภาค
การศึกษา 

    112,000  

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 3 ภาค
การศึกษา 

    521,800  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ        3 ภาค
การศึกษา 

    1,058,800  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุของหลักสูตร         
 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 ภาค

การศึกษา 
    410,220  

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรยีนรู้ 1 ภาค
การศึกษา 

    19,160  

 -หลักสูตร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ภาค
การศึกษา 

    16,000  

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 3 ภาค
การศึกษา 

    286,900  

 -หลักสูตร บธ.ม. บรหิารธรุกิจ ภาคปกติ       3 ภาค
การศึกษา 

    115,340  

 -หลักสูตร บธ.ม. บรหิารธรุกิจ ภาค 
 พิเศษ 

1 ภาค
การศึกษา 

    139,200  

3. กิจกรรมหลกัที่  3 จัดวิทยากรเพ่ือ      
การเรียนการสอน                                  

      63,000  

3.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากรบรรยาย 3 ภาค

การศึกษา 
    63,000  

4. กิจกรรมหลกัที่  4 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษา                167,400  
4.1 ค่าตอบแทน         

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

    24,000  

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

    58,800  

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรยีนรู้ 3 ภาค
การศึกษา 

    18,600  

 -หลักสูตร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ภาค
การศึกษา 

    2,000  

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 3 ภาค
การศึกษา 

    28,600  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ        3 ภาค
การศึกษา 

    35,400  

5. กิจกรรมหลกัที่ 5 จัดอาจารย์เพ่ือคุม 
ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ ์

      806,400  

5.1 ค่าตอบแทน         
 -อาจารย์ควบคุม ตรวจ พิจารณาช่ือเรื่อง           

 เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/ 
 การค้นคว้าอิสระ 

3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

268,800 บาท 806,400  

 
 

         



 
 

 

20 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

6. กิจกรรมหลกัที่  6 ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล และวัสดุสารสนเทศ                 

      1,018,640  

6.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -หนังสือประกอบการเรียนการสอน 3 ภาค

การศึกษา 
    444,430  

 -ค่าวัสดุสารสนเทศ เช่น สายเคเบลิ       
 สายเช่ือมอินเตอร์เน็ต โต๊ะสําหรบั  
 วางคอมพิวเตอร-์เก้าอี้ ฯลฯ 

3 ภาค
การศึกษา 

    510,720  

 -ยาและเวชภณัฑ ์ 3 ภาค
การศึกษา 

    63,490  

7. กิจกรรมหลกัที่  7 การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา                                   

      70,210  

7.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าวัสดุ ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 3 ภาค

การศึกษา 
1 ภาค

การศึกษา 
23,403.34 บาท 70,210  

8. กิจกรรมหลักที่  8 คุมสอบ       48,000  
8.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนกรรมการสอบ  3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

16,000 บาท 48,000  

9. กิจกรรมหลกัที่  9 คืนค่าหน่วยกติ       150,000  
9.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         

 -คืนค่าหน่วยกิต 3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

50,000 บาท 150,000  

10. กิจกรรมหลกัที่ 10 บัตรนักศึกษา                                        49,980  
10.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         

 -บัตรนักศึกษา       49,980  
11. กิจกรรมหลกัที่ 11 จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ       516,900  
11.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         

 -หลักสูตรป.บณัฑิตวิชาชีพคร ู(สควค.) 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

5,500 บาท 5,500  

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

15,000 บาท 45,000  

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

54,000 บาท 162,000  

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรยีนรู้ 3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

27,400 บาท 82,200  

 -หลักสูตร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

10,000 บาท 10,000  

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

44,033.34 บาท 132,100  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ ภาคปกติ      3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

2,300 บาท 6,900  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ    3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

24,400 บาท 73,200  

12. กิจกรรมหลักที่  12 สัมมนาระหว่างฝึก
และสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน  
ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางด้านการเรียนการสอน
ของนักศกึษา 

      25,740  

12.1 ค่าตอบแทน          
 -วิทยากรหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  

 (สควค.) 
3 คนละ 4 ช่ัวโมงละ 600 บาท 7,200  

12.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 22 คนละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 4,400  
 -วัสดุสมัมนา เช่น แฟ้มเอกสาร ปากกา    

 ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
1 ครั้ง 1 ครั้งละ 8,580 บาท 8,580  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน 3 วันๆละ 240 บาท 2,160  
 -ค่าที่พัก       3,400  

13. กิจกรรมหลกัที่ 13 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู                                  

      19,800  

13.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ 3 ครั้ง 22 คนละ 300 บาท 19,800  

14. กิจกรรมหลกัที่ 14 จัดการเรียน  
การสอนธรรมเนียมพิเศษ 

      533,140  

14.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 3 ภาค

การศึกษา 
1 ภาค

การศึกษา 
100,100 บาท 300,300  

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

22,000 บาท 22,000  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ ภาคปกติ      3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

18,200 บาท 54,600  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ    3 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

23,080 บาท 156,240  

15. กิจกรรมหลกัที่  15 อบรมการใช้
โปรแกรม LISREL:โปรแกรมทางสถิติ
ส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ค.ม. สาขา
การบริหารการศึกษา 

      37,000  

15.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร 34 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมงละ 800 บาท 27,200  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

15.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 32 คน 6 มื้อละ 25 บาท 4,800  
 -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 5,000 บาท 5,000  

16. กิจกรรมหลกัที่  16 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนอกสถานศึกษา หลักสูตร 
ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

      120,020  

16.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร 12 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมงละ 800 บาท 9,600  

16.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง 120 คน 1 คนละ 300 บาท 36,000  
 -ค่าที่พัก 90 คน 1 คนละ 450 บาท 40,500  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน 2 วันละ 240 บาท 1,920  
 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/ค่ายานพาหนะ       32,000  

17. กิจกรรมหลกัที่  17 ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ หลักสูตร ค.ม. สาขา 
การบริหารการศึกษา 

      240,000  

17.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง       21,000  
 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/ค่ายานพาหนะ       20,000  
 -ค่าตั๋วเครื่องบิน       199,000  

18. กิจกรรมหลกัที่  18 พัฒนาความรู้ 
ท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 
หลักสูตร MBA 

      90,000  

18.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร 4 คนๆละ 16 ชม.ๆละ 600 บาท 38,400  

18.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหาร 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 220 บาท 22,000  
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง 1 ครั้งๆละ 7,100 บาท 7,100  
 -ค่าที่พัก 50 คน 1 วันๆละ 450 บาท 22,500  

19. กิจกรรมหลกัที่  19 อบรม สัมมนา 
หลักสูตร MBA 

      240,000  

19.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร 2 ภาค

การศึกษา 
    30,000  

19.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง 2 ภาค

การศึกษา 
    40,000  

 -ค่าที่พัก 2 ภาค
การศึกษา 

    30,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ถ่ายเอกสาร 2 ภาค
การศึกษา 

    20,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าเช่าเหมารถ/ยานพาหนะ 2 ภาค
การศึกษา 

    70,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ภาค
การศึกษา 

    50,000  

20. กิจกรรมหลกัที่  20 เตรียมความพร้อม
บัณฑิตศึกษา หลักสูตร MBA 

      160,000  

20.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร 1 ภาค

การศึกษา 
1 ภาค

การศึกษา 
22,000 บาท 22,000  

          
20.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         

 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

40,000 บาท 40,000  

 -ค่าที่พัก 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

45,000 บาท 45,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ถ่ายเอกสาร 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

20,000 บาท 20,000  

 -ค่าเช่าเหมารถ/ยานพาหนะ 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

30,000 บาท 30,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 ภาค
การศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

3000 บาท 3,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       9,722,100  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง 
1.1.2 งานจัดด าเนินการการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

           

1. ดําเนินการคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะกรรมการ
หลักสตูร เงินกองทุนสภาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   845,450 5,000      850,450 

2. จัดการเรียนการสอน    3,528,600 986,820      4,515,420 
3. จดัวิทยากรเพื่อการเรยีนการสอน    63,000       63,000 
4. จัดอาจารย์ที่ปรึกษา    167,400       167,400 
5. จัดอาจารย์เพื่อคุมตรวจและสอบ

วิทยานิพนธ ์
   806,400       806,400 

6. ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวสัดุ
สารสนเทศ 

    1,018,640      1,018,640 

7. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา     70,210      70,210 
8. คุมสอบ    48,000       48,000 
9. คืนค่าหน่วยกิต     150,000      150,000 
10. บัตรนักศึกษา     49,980      49,980 
11. จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัต ิ     516,900      516,900 
12. สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลงั

ฝึกปฏิบัติการสอนและปจัฉิมนิเทศ
และพัฒนาเสริมสรา้งสมรรถภาพ
ทางด้านการเรยีนการสอนของ
นักศึกษา 

   7,200 18,540      25,740 
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กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง 
13. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู    19,800       19,800 
14. จัดการเรียนการสอนธรรมเนยีม

พิเศษ 
    533,140      533,140 

15. อบรมการใช้โปรแกรม LISREL:
โปรแกรมทางสถิตสิําหรับการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสตูร ค.ม.สาขา
การบริหารการศึกษา 

   27,200 9,800      37,000 

16.ประชุมเชิงปฏิบัติการนอก
สถานศึกษา หลักสูตร ค.ม. สาขา
การบริหารการศึกษา 

   9,600 110,420      120,020 

17.ศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสตูร 
ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

    240,000      240,000 

18.พัฒนาความรู้ทําวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร MBA 

   38,400 51,600      90,000 

19.อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หลักสตูร MBA 

   30,000 210,000      240,000 

20.เตรียมความพร้อมบณัฑติศึกษา  
หลักสตูร MBA 

   22,000 138,000      160,000 

รวม    5,613,050 4,109,050      9,722,100 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  2,278,925  1,208,475  2,125,650  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  1,605,710  1,221,310  1,282,030  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - คา่ครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  3,884,635 2,429,785 3,407,680 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาไดร้ับการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่มมีาตรฐานและมีคณุภาพ 
2. นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น

และประเทศชาติ 
3. นักศกึษาระดับบณัฑติศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูรและภายในระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร 
4. มีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทีม่ีคุณภาพและบทความได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. มีระบบและกลไกในการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
1.2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80 
1.3. มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
1.4. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
1.5. บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ 10 ตาม             

คํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัย 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3.3. การสํารวจข้อมูล โดยใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา 
3.4. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558):  
 นโยบายที่ 4: นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 

 2.2.1   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2.4.  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
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2.4.1 องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
        ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 2.4.2  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที  
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1244341003 โครงการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ        
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ 
4.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
8.ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ, งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์  สิรภิูบาล 
  

 

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์  โดยนักศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น

ในการค้นคว้า สังเคราะห์ความคิดรวบยอด  และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถนําผล                 
ของการศึกษาค้นคว้านั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 ข้อ 13.2 ที่ว่านักศึกษาระดับปริญญาโท             
และปริญญาเอกที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ            
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สําหรับปริญญาเอกนั้นวารสารวิชาการต้องมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง                
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

จากข้อมูลผลการดําเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2554 พบว่าตามเป้าหมายเชิงปริมาณเกี่ยวกับจํานวนวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาที่สําเร็จในปีการศึกษาตามปีงบประมาณ 2554 สําเร็จร้อยละ 94 จํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก           
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บรรลุ 100 เปอร์เซนต์ก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีจํานวนที่มากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรมีการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์             
และการจัดอบรมความรู้เพื่อประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์ตลอดจนมีการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นแหล่งใน               
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแหล่งหนึ่งที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นไปตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีให้           
ต่อมหาวิทยาลัยคือร้อยละ 10 ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกทั้งหมด  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดอบรมความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
2. เพื่อสนับสนุนทุนในการทําวิทยานพินธ์ท่ีมีคุณภาพของนักศึกษา 
3. เพื่อจัดทําวารสารบณัฑิตศึกษาเพือ่เผยแพรผ่ลงานของอาจารย์และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
4. เพื่อให้มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 4 ครั้ง 
1.2 มีทุนสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 4 ทุน 
1.3 มีวารสารบณัฑิตศึกษา 2 ฉบับ 
1.4 บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
10 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชาการ 
2.2. วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาร้อยละ 10 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดอบรมความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาดําเนินในช่วงปีการศึกษา 2555 
3.2. นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์สําเรจ็ตามเวลาที่กําหนด 
3.3. มีวารสารบณัฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาที่กําหนด 
3.4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2555 ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ             
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์             
3 จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ัง

สิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ 4 ครั้ง   2 2 
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์ 4 ทุน  4   
3 จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา 2 ฉบับ  1  1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่ 1 อบรมความรู้

ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

      200,000  

1.1 ค่าตอบแทน          
 -วิทยากรบรรยาย 30 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมงละ 600 บาท 18,000  
 -วิทยากรบรรยาย 10 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมงละ 800 บาท 8,000  
 -วิทยากรบรรยาย 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมงละ 1,000 บาท 20,000  

1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหารว่าง 200 คน 8 มื้อละ 25 บาท 40,000  
 -ค่าถ่ายเอกสาร 6 ครั้ง 1 ครั้ง 19,000 บาท 114,000  

2. กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดสรรทุน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

      20,000  

2.1 เงินอุดหนุน         
 -ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ ์ 4 ทุน 1 ทุนละ 5,000 บาท 20,000  

3. กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดพิมพ์วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

      180,000  

3.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ผู้อ่านบทความวารสาร 24 เรื่อง 1 เรื่องละ 1,000 บาท 24,000  
 -จ้างพิมพ์วารสาร  2 ฉบับ 500 เล่มละ 154.08 บาท 154,080  
 -ค่าถ่ายเอกสาร 2 ครั้ง 1 ครั้งละ 960 บาท 1,920  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       400,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

     



 
 

 

32 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
และวัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1.1.3 โครงการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และ

จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา 
           

1. จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ    46,000 154,000      200,000 
2. จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์         20,000  20,000 
3. จัดพิมพ์วารสารบณัฑิตศึกษา     180,000      180,000 

รวม    46,000 334,000    20,000  400,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   20,000 26,000 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ       90,000     80,000     164,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้  20,000   
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  110,000 100,000 190,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาไดร้ับความรูเ้กี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ 
2. มีวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพท่ีสําเร็จตามเวลาที่กําหนดไดร้ับตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
3. มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. นักศึกษาได้รบัทุนสนับสนุนการจดัทําวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาเข้ารบัการอบรมเชิงวิชาการร้อยละ 60 
1.2. นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์จาํนวน 4 ทุน 
1.3. วารสารบัณฑิตศึกษาตีพมิพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 2 ฉบับ 
1.4. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติคิ ดเป็นร้อยละ 10                

ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกท้ังหมด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 
3.2. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไดร้ับทุนสนับสนุน 
3.3. การสํารวจข้อมูล โดยใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพเ์ผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
3.4. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการเผยแพร่วารสารบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558):  
 นโยบายที่ 4: นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนให้มีความทันสมัย 
 2.2.2   นโยบายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่           
ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่
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2.4   ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1   องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
           ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 2.4.2   องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
   ตัวบ่งช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
 ดําเนินการได้ทันที 
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1244341004 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ      
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ 
4.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
8.ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 469,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์  สิรภิูบาล 
  

 

หลักการและเหตุผล 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนอง          

ความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ เป็นพันธกิจหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เนื่องจากวิทยาการ
ด้านต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายเชิงปริมาณเกี่ยวกับจํานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง               
จากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 พบว่ายังมีอีก 5 หลักสูตรที่ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้แต่ละหลักสูตร            
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงให้การสนับสนุนคณะหรือ
สาขาวิชาต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่เดิม และต้องการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา                     
ขึ้นใหม่ จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ในระดับปริ ญญาตรี
สามารถเลือกศึกษาหรือเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ตรงกับความต้องการที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น     
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

อีกทั้งเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ที่ทําหน้าที่สอน           
และให้คําปรึกษาด้านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา             
จึงต้องมีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยให้การสนับสนุนให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ําเสมอ ก้าวทันความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ             
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องตามแผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลมากขึ้น เช่น การพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ด้านความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานความสามารถในการสร้างระบบ การให้บริการ ความสามารถในการวางแผน            
เพื่อการทํางานเป็นทีม การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมในการทํา
เอกสารให้รวดเร็วถูกต้องสวยงามตลอดจนศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ การอบรมด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น  

นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ                   
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษานอกสถานที่ เพื่อนําข้อสรุปที่ได้มา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานต่อไปและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและกลไก เพื่อให้ได้หลักสูตร ที่มีความทันสมัย 

มีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ  ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและกลไก เพื่อให้ได้หลักสูตร  ที่มีความทันสมัย 
มีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ  ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีหลักสูตรทีไ่ดร้ับการปรับปรุงอยา่งเป็นระบบ 5 หลักสตูร 
1.2 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาใหม่ 1 หลักสตูร 
1.3 มีอาจารยผ์ู้สอน ผู้คุมวิทยานิพนธ์ และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รบัการพัฒนา

ศักยภาพ 
20 คน 

1.4 บุคลากรได้ศึกษาดูงานด้านบณัฑิตศึกษา 1 ครั้ง 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการปรับปรุงให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสังคม
และประเทศชาติอย่างมีระบบ 

2.2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  เป็นหลักสูตรที่พัฒนา              
ขึ้นใหม่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติอย่างมีระบบ 

2.3. อาจารย์ผู้สอน ผู้คุมวิทยานิพนธ์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555 อย่างมีระบบ 
3.2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

และได้รับการยอมรับในปีงบประมาณ 2555  
3.3. อาจารย์ผู้สอน ผู้คุมวิทยานิพนธ์ และบุคลากร ในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน

ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2555 
3.4. มีการศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ปรับปรุงหลักสูตร             
2 พัฒนาหลักสตูร             
3 พัฒนาบุคลากรระดับบณัฑติศึกษา             
4 ศึกษาดูงานด้านบณัฑิตศึกษา             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ปรับปรุงหลักสูตร 5 หลักสตูร  5   
2 พัฒนาหลักสตูร 1 หลักสตูร  1   
3 พัฒนาบุคลากรระดับบณัฑติศึกษา 3 ภาค

การศึกษา 
 1 1 1 

4 ศึกษาดูงานด้านบณัฑิตศึกษา 1 ครั้ง  1   

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่ 1 ปรับปรุง

หลักสูตร 
      300,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิร่วมพัฒนา 

 หลักสูตร 
      70,000  

1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง       50,000  
 -ค่าถ่ายเอกสาร 5 หลักสตูร 1 หลักสตูร 30,000 บาท 150,000  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดเุชื้อเพลิง        30,000  

2. กิจกรรมหลกัที่ 2 พัฒนาหลักสูตร       63,800  
2.1 ค่าตอบแทน         

 -วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิร่วมพัฒนา 
 หลักสูตร 

      36,000  

2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง       6,000  
 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ       15,800  
 -ค่าพาหนะเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ       6,000  

3. กิจกรรมหลกัที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

      65,200  

3.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสมัมนา 3 ภาค

การศึกษา 
    10,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักในการเดินทาง 
 ไปอบรมสัมมนา 

3 ภาค
การศึกษา 

    20,000  

 -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3 ภาค
การศึกษา 

    15,200  

 -ค่ายานพาหนะ 3 ภาค
การศึกษา 

    20,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
4. กิจกรรมหลกัที่ 4 ศึกษาดูงานด้าน

บัณฑิตศึกษา 
      40,000  

4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงาน 

 มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที ่
10 คน 3 วันละ 240 บาท 7,200  

 -ค่าที่พัก 1 ครั้ง 1 ครั้ง 18,400 บาท 18,400  
 -ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ  1 คัน 3 วันละ 2,500 บาท 7,500  
 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6,900 บาท 6,900  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       469,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
และวัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1.1.4  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
           

1. ปรับปรุงหลักสูตร    70,000 230,000      300,000 
2. พัฒนาหลักสตูร    36,000 27,800      63,800 
3. พัฒนาบุคลากรระดับบณัฑติศึกษา     65,200      65,200 
4. ศึกษาดูงานด้านบณัฑิตศึกษา     40,000      40,000 

รวม    106,000 363,000      469,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  106,000   
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  312,800   25,000       25,200  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  418,800 25,000 25,200 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีหลกัสตูรในระดับบณัฑิตศกึษาทีป่รับปรุงแล้ว 5 หลกัสตูรที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2555/2556 
2. อาจารย์ผูส้อน ผู้คมุวิทยานิพนธ์และบุคลากรในสาํนักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
3. การจัดการงานด้านบณัฑิตศึกษามปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาได้รับการปรับปรุงอย่างมีระบบร้อยละ 80 
1.2. บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีระบบร้อยละ 80 
1.3. กิจกรรมจดัขึ้นในโครงการบัณฑิตศึกษาร้อยละ 50 
1.4. การศึกษาดูงานด้านบณัฑติศึกษาจํานวน 1 ครั้ง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วผ่านการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภา

มหาวิทยาลัยและดําเนินการส่งต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.2. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3.3. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558):  
 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 

 2.2.1   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 2.2.2   นโยบายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่          
ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.3.2   มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3   มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคณุภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2.4.  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1   องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
  ตัวบ่งช้ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ความพร้อมของโครงการ  
  ดําเนินการได้ทันที  
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1244341005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ     
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ 
4.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
8.ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 70,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์  สิรภิูบาล 
  

 

หลักการและเหตุผล 
ภาระหน้าที่หลักของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คือ สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา           

ซึ่งจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่นํามาใช้เพื่อเตรียมเอกสารในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําภาระหน้าที่นั้น ได้แก่ การสนับสนุน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ การประชาสัมพันธ์          
รับนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน งานทะเบียน
นักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ทําการซ่อมแซมครุภั ณฑ์เพื่อการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         
ตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอาทิคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ให้บริการ อย่างไรก็ตามเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้อยู่บางส่วนใช้งานเกิน 10 ปี  ดังนั้นในปีการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 เครื่อง         
ประกอบกับต้องมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อจัดทําเอกสารของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 เครื่อง  

วัตถุประสงค์   
เพื่อสนับสนุนในการบริหารงานและการจัดการเรยีนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ครุภณัฑ์เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 2 รายการ 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1  การบริหารงานและการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  2.2  นักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาในระดับมาก 
3.   เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1    การจัดหาครุภณัฑด์ําเนินในช่วงปีการศึกษา 2555 
3.2    มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

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

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ ์ 2 รายการ  2   

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์       70,000  
1.1 ค่าครุภัณฑ์         

 -คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,000 บาท 25,000  
 -เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 3 เครื่อง 1 เครื่องละ 15,000 บาท 45,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       70,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1.1.5  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงานบัณฑิตศึกษา 
           

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

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์  70,000   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  70,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารงานและการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. คณาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการของสาํนักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีครุภณัฑ์ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
1.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาคือการบริการของสาํนักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
      การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา          

ของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.  ประเภทโครงการ: 
  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
      2.1  ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558):  
  นโยบายที่ 4: นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

 2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
 2.2.1   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3   มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2.4. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1   องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3.   ความพร้อมของโครงการ  
  ดําเนินการได้ทันที 
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1244341005 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่ 
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่ 
4.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
5.ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
7.ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
8.ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 70,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา : ดร.รวีวัตร์  สิรภิูบาล 
  

 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
 
 

1 เครื่อง 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 
1. หน่วยประมวลผลแบบ Core i5 หรือดีกว่า 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไม่น้อย 

กว่า 3.0GHz 
3. หน่วยความจําหลักไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. หน่วยเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1 TB 
5. จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 
ค าชี้แจงฯ 
ใช้ในการพิมพ์งานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการ
คณาจารย์ นักศึกษา สําหรับการเรียนการสอน 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 3 เครื่อง 15,000 45,000 มาตรฐานฯ 
1. ขาว-ดํา ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที (A4) 
2. ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 600x600 dpi 
3. หน่วยความจําไม่ต่ํากว่า 8 MB 
ค าชี้แจงฯ 
ใช้ในการปริ้นงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการ
คณาจารย์ นักศึกษา สําหรับการเรียนการสอน 

 รวมท้ังสิ้น   70,000  
 


