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ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง  เปูาหมายการให้บริการกระทรวง กับ เปูาหมายการให้บริการ
หน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งสิ้น 23,694,880 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 

(นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18 มกราคม 2555 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปูาหมาย 

การให้บริการกระทรวง เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 23,694,880 บาท 
 

 
นโยบายตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

นโยบายที่ 1 
นโยบาย

เร่งด่วนที่จะ
เริ่ม

ด าเนินการใน
ปีแรก 

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 

สนับสนุน
การจัด

การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา 

อนุรักษ์ 
ส่งเสริมและ

พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การวิจัย 

     

ผลผลิต 

โครงการ
จัดการเรียน
การสอนโดย

ใช้
คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่แรก
เกิดจนจบ
การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ด้าน
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงานท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์

ความรู้ 

       
รวม

งบประมาณ 
- - 484,760 23,210,120 - - - 

 

 
 



ก 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1. จ านวนนกัเรียนในระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 

74 คน     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการ 
สนับสนุนตามโครงการ 

1,340 คน 2. ผู้ปกครองสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายตามรายการ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100   

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 72 คน 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
80 

 4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 585 คน 5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา 
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
80 

  

 6. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่ 1,017 คน     
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 605 คน 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
87 

 4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 1,320 คน 5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา 
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
87 

  

 6. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่ 3,322 คน     
ผลงานการให้บริการวิชาการ 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 2,500 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 

85 
3. งานบริการวิชาการแลว้เสร็จ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ  

85 
 4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  

บริการวิชาการแก่สังคม 
40 โครงการ/ 

กิจกรรม 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 

พัฒนาและหนว่ยงานครูผู้ใช้และ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
85 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาภายใน 
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 
95 

 7. จ านวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับ 
การพัฒนา 

 
 

60 คน     



 
 

 

ข 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
22 โครงการ/ 

กิจกรรม 
2. โครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ 85 3. โครงการ/กิจกรรม ที่แลว้เสร็จ 

ตามระยะเวลา 
ร้อยละ 85 

 4. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

3,300 คน     

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ 1. จ านวนโครงการวิจัย 12 โครงการ 2. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

12 ผลงาน 3. โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
83 

 4. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 10 โครงการ     
 



ค 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 23,694,880 บาท 

 
สรุปงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต  
งาน-โครงการ หมวดรายจา่ย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน   
งบ 

เงินอุดหนุน 

  
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรา้ง
รากฐานการพัฒนาที่สมดุล 
สู่สังคม 

                          

แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 

             

โครงการจัดการเรียนการสอน 
             

โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา 
คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพ
ชีวิต และความเท่าเทียมกัน 
ในสังคม 

                      
 

  

แผนงาน : สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      
 

  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             

แผนงาน : ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 

             



 
 

 

ง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต  
งาน-โครงการ หมวดรายจา่ย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน   
งบ 

เงินอุดหนุน 

  
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 -   -   -   -    484,760  -   -   -   -   -  484,760 2.0500 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์ 

 -   -  230,370  -  15,022,970 4,025,520 2,996,860 934,400  -   -   -  23,210,120 97.9500 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
ทางวิชาการ 

             

แผนงาน : อนุรักษ ์ส่งเสริมและ 
             พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

             

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวตักรรม 

             

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยั 

             

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้

             

รวมทั้งสิ้น - - 230,370 - 15,022,970 4,510,280 2,996,860 934,400 - - - 23,694,880 100 

ร้อยละ - - 0.9722 - 63.4018 19.0348 12.6477 3.9435 - - - 100  -  

 
 
 
 



 
 

 

จ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามงบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย 

 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบบุคลากร   
เงินเดือน   
ค่าจ้างประจ า   
ค่าจ้างชั่วคราว 230,370 0.9722 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   
งบด าเนินงาน   
ค่าตอบแทน 15,022,970 63.4018 
ค่าใช้สอยและวัสดุ 4,510,280 19.0348 
ค่าสาธารณูปโภค 2,996,860 12.6477 
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ 934,400 3.9435 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอ่ืน   

รวม 23,694,880 100 



 
 

 

ฉ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
 รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า 

สาธารณูปโภค 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทา่เทียม
กันในสังคม 

                        

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                         
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                         
1.งานจัดการศึกษา                         
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
1234331001 งานจัดการศึกษาและพฒันาการ
ผลิตบัณฑิต 

          484,760           
            

484,760  
     

2.0458  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                         

1. งานจัดการศึกษา                         
1020000  คณะครุศาสตร ์                         

1234341002 งานจัดการศึกษา กศ.บป.            81,360           
              

81,360  
     

0.3434  
1030000  คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

                        

1234341003 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ         
         

18,000  
164,830           

            
182,830  

     
0.7716  

1234341004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
การศึกษาภาคพิเศษ คมส. 

              88,800       
             

88,800  
     

0.3748  



ช 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
 รวม
ทั้งสิ้น  

ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า 

สาธารณูปโภค 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1040000  คณะวิทยาการจัดการ                   
  

  
1234341005 งานจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคพิเศษ 

        
         

48,800  
487,610           

             
536,410  

     
2.2638  

1234341006 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบ
อาคารใหม ่

              80,000       
              

80,000  
     

0.3376  
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา                         

10110100  ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง)                         

1234342007 งานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาค กศ.บป. 

    230,370   
  

14,903,670  
1,869,570 2,961,860         

         
19,965,4

70  

   
84.2607  

10110300  ส านักงานอธิการบดี (กอง
บริการการศึกษา) 

                        

1234342008 งานบริหารจัดการเรียนการสอน
ภาค กศ.บป. 

          54,000           
              

54,000  
     

0.2279  
1234342009 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไปภาค กศ.บป. 

          401,010           
             

401,010  
     

1.6924  
1234342010 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองบริการ
การศึกษา 

              46,000       
              

46,000  
     

0.1941  
10110400  ส านักงานอธิการบดี  
(กองพัฒนานักศึกษา) 

                        

1234342011 งานพัฒนากจิการนกัศึกษา           76,820 15,000         
              

91,820  
     

0.3875  
1234342012 งานบริการสุขอนามัยและการ
รักษาพยาบาล 

        
         

52,500  
40,000           

              
92,500  

     
0.3904  

1234342013 โครงการฟื้นฟูงานกจิการ
นักศึกษา 

          119,000   288,100       
             

407,100  
     

1.7181  



ซ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
 รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า 

สาธารณูปโภค 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                        

1234342014 งานสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          
              

101,000  
  

             
269,000  

      
             

370,000  
     

1.5615  
1234342015 งานบริหารจัดการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          
              

319,700  
                   

20,000  
        

             
339,700  

     
1.4336  

1234342016 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          
              

310,620  
          

             
310,620  

     
1.3109  

1234342017 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์               
             

162,500  
      

             
162,500  

     
0.6858  

รวมทั้งสิ้น - - 230,370 - 15,022,970 4,510,280 2,996,860 934,400 - - - 23,694,880 100 

ร้อยละ - - 0.9722 - 63.4018 19.0348 12.6477 3.9435 - - - 100.00 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

1234331001 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่
3. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 484,760 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  
ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษา 

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินงา น 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ  
มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็น
วิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู้  จนสามารถน าไ ปใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันและในการท างานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการท างานก่อน
การจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน 
4. เพื่อให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน และสามารถด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

ให้สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ค่าวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ 60 รายวิชา 
1.2 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 รายการ 
1.3 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 การด าเนินการส าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัต ิ             
2 ค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชพี และ 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            

3 ค่าวัสดุการเรียนการสอน             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัต ิ 60 รายวิชา  10 30 20 
2 ค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2 รายการ   1 1 

3 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ  2 1 2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุปฏิบตัิ       388,250  
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ 60 รายวิชา     388,250  
2 กิจกรรมที่ 2   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      12,600  

 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ 2 วิชา     12,600  
3 กิจกรรมที่ 3   

วัสดุการเรยีนการสอน 
      83,910  

 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ 5 รายการ     83,910  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       484,760  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงอิุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัต ิ      388,250      388,250 
2. ค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

     12,600      12,600 

3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน      83,910      83,910 
             

รวม      484,760      484,760 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  75,780 202,070 206,910 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  75,780 202,070 206,910 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  
3 หลักสูตร 

2. นักศึกษาและอาจารย์มีวสัดสุ าหรบัฝึกปฏิบัตคิรบทุกรายวิชา 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักศึกษาและคณาจารย์มีวสัดสุ าหรับฝึกปฏบิัติทุกรายวิชา 
1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
3.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
3.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
3.4 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

        2.1.1  นโยบายที่ 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 - 2555 

2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.4.1  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.4.2  มิติที ่2 มิติด้านคณุภาพ 
 ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1  สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 
2.5.2  สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์  
 
1234341002 งานจัดการศึกษา (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บรกิารหนว่ยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่

2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป. : งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 81,360 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์                  ผู้รับผิดชอบ : ดร.สุภัทรา  คงเรือง 
  
 

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์มีพันธกิจท่ีส าคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

การวิจัยและให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรประจ าการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเปูาประสงค์ส าคัญในการจัด
การศึกษา เช่น 

1. พัฒนาการให้การศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพให้ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมากข้ึน 

2. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มากข้ึน 
3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มากข้ึน 
4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลายและ

สอดคล้องกับความต้องการมากข้ึน 
5. ปรับบทบาท ภาระกิจ และขนาดองค์กรให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น 
ซึ่งการด าเนินงานให้บรรลุเปูาประสงค์ข้างต้น จ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

คณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร  
ประจ าการ (กศ.บป.) 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการศึกษาและ 
การพัฒนานักศึกษา กศ.บป. ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ของแผนพัฒนาและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  
โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปและด้านบุคลากร
ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษามีวัสดุฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้ฝกึปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสตูร 

   2.2  นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสมัฤทธ์ิ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   2.3  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ             
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ 10 รายการ  10   
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5 รายการ  5   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ 73,230 5,000 28,230 20,000 20,000 
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 8,130  8,130   
 รวมทั้งสิ้น 81,360 5,000 36,360 20,000 20,000 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ 10 รายการ 
1.2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5 รายการ 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อวัสด ุ         
1.1 ค่าวัสด ุ         

 -ซ้ือวัสดุฝึกภาคปฏิบัต ิ 10  รายการ     73,230  
 -ซ้ือวัสดุส านักงาน 5  รายการ     8,130  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15 รายการ     81,360  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประงบรายจ่าย) 
กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ      73,230      
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน      8,130      

รวม      81,360      
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แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
ล า  
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 -ค่าจ้างชั่วคราว     
 -ค่าตอบแทนพนกังานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ 5,000 36,360 20,000 20,000 
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภัณฑ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

พิเศษ 
    

 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน (..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

วิชาชีพครู) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย)ี 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (.......................................)     
 รวม 5,000 36,360 20,000 20,000 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาคณะครศุาสตรไ์ดฝ้ึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อคลอ้งกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 
1.2 นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคลอ้งกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 

นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555  
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
นโยบายที่ 4 : ร่วมมือและส่งเสรมิการผลิต และการพัฒนาศักยภาพคร ูผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตัวช้ีวัด สกอ. ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที 
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 1030000 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
 
1234341003 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่ 

2. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจา่ย:  งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  182,830 บาท (กศ.บป.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ: ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 

หลักการและเหตุผล  
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเปูาหมาย
ทั้งหมดข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้าน
จัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยายพิเศษ รวมทั้งการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ทั้งศูนย์อยุธยา อ่างทอง และอื่น ๆ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ เชิญวิทยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียน 
การสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อใหค้ณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีวสัดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจดัหาวสัดุและจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุในส านักงานและการเรียนการสอน 3 ครั้ง 
1.2 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏบิัติ 2 สาขา 
1.3 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชพี 3 สาขา 
1.4 จัดซื้อวัสดุส านักงานและห้องเรียน 1 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวสัดุใช้ในส านักงานและการเรยีนการสอนร้อยละ 80  
2.2  นักศึกษาในสาขาวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตมิีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาร้อยละ 80 
2.3  นักศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานส านักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
3.2 นักศึกษาในรายวิชาท่ีฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
3.3 นักศึกษาในรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปี

การศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในส านกังานและการเรียนการสอน             
2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ             
3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านกังานและห้องเรียน             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

การเรียนการสอน 
3 ครั้ง  3 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 2 สาขา  2 
3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
3 สาขา  3 

4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านกังานและ
ห้องเรียน 

1 รายการ  1   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในส านักงานและ

การเรียนการสอน 
      71,090  

1.1 ค่าวัสด ุ         
 - วัสดุส านกังาน 3 ครั้ง       
2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกปฏบิัต ิ       17,100  

2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       9,450  
 - ค่าวัสด ุ       9,450  

2.2 สาขาวิชานิติศาสตร์       7,650  
 - ค่าวัสด ุ       7,650  
 
3 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

       
64,640 

 

3.1 สาวิชาพัฒนาชุมชน       19,820  
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  
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 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจา้งท าคู่มือฝึกประสบการณ์   100 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 5,000  
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ       7,620  

3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       26,460  
 - ค่าวัสด ุ       26,460  

3.3 สาขาวิชานิติศาสตร์       18,360  
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ       7,560  
4 กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุ       30,000  
 -จัดซื้อเก้าอี้นวมขาเหลก็ขนาด 

43.5x55x88 ซม. 
  60 ตัว ๆ ละ 500 บาท 30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       182,830  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในส านกังาน
และการเรียนการสอน 

     71,090      71,090 

2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ      17,100      17,100 
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

    18,000 46,640      64,640 

4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านกังาน
และห้องเรียน 

     30,000      30,000 

รวม     18,000 164,830      182,830 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  7,200 10,800  
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  74,940 44,940 44,950 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม  82,140 55,740 44,950 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพตาม
หลักสูตรก าหนดร้อยละ 80  

2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80  
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มกีารบรหิารงานและการจัดการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
1.1 จ านวนวัสดุที่ใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80  
1.2 จ านวนรายวิชาที่เชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร้อยละ 80  
1.3 จ านวนสาขาวิชาที่มีวสัดฝุึกปฏิบัติร้อยละ 80  
1.4 จ านวนสาขาวิชาที่มีวสัดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ  
2.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1  การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ในการปฏิบัติงาน 

ของคณะ  
3.2  การส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเรยีนวิชาภาคปฏิบัต ิ 
3.3  การส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน 
ในสังคม 

2.1  ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)  
2.1.1 นโยบายที ่4 : นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา  
2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 - 2555  
2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ   

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ  

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  กลยยุทธ์ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
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2.3  ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
2.3.1 มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพชีวิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี  
2.4  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ตัวช้ีวัดที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 
ตัวช้ีวัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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1234341004 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่ 

2. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจา่ย:  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  88,800 บาท (งบ กศ.บป.) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ: ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 

หลักการและเหตุผล  
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ
เปูาหมายทั้งหมดข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรที่อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. เพียงพอ แต่ในปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีน้อยและเสื่อมสภาพการใช้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอนทั้งสองแห่งคือ ศูนย์อยุธยา และอ่างทอง ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภณัฑ์ใช้ในการด าเนินงานละการเรยีนการสอนร้อยละ 80  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภณัฑไ์ด้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตด าเนินโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ  3   
     
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ ์       88,800  
1.1 ค่าครุภัณฑ์         

 - จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 รายการ ๆ ละ 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 50,000  
 - จัดซื้อกล้องถา่ยรูป 1 รายการ ๆ ละ 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 15,000  
 - จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 รายการ ๆ ละ 2 เครื่อง ๆ ละ 11,900 บาท 23,800  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       88,800  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงอิุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

       88,800    88,800 

             
รวม        88,800    88,800 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  88,800   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม  88,800   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนษุยศาสตร์ฯ มีครุภณัฑ์ใช้ในการบริหารจดัการและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในส านักงานและการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีครภุัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภณัฑส์ าเร็จตามเวลาที่ก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ  
2.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1 การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและ 

ใช้งานครุภัณฑ์  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) 
2.1.1 นโยบายที ่4 : นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555  

2.2.1 นโยบายที ่1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย  
2.5  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที  
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 รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 25,000 50,000 มาตรฐานฯ 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ XGA  
รายละเอียด 
ความสว่าง 2.300 Ansi Lumens 
ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGV) 
ค่า Contrast เท่ากับ 2200 
ขนาดภาพ (นิว้) 30-300 
ขนาดเครื่อง (มม.) H/W/D:114x313x269 
น้ าหนัก 3.2 Kg, การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี 
หลอดภาพ 6 เดือน หรือ 1000 ชม. 

     ค าชี้แจงฯ เนื่องจากเครื่องโปรเจคเตอร์ของคณะที่
มีอยู่จมน้ าเส่ือมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่เพื่อให้บริการแก่บคุลากร
ภายในคณะ 

2 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 15,000 15,000 มาตรฐานฯ 
ความละเอียด 12.1 ล้านพิกเซล 
 เชนเชอร์ CMOS ขนาด 1/2.3 นิ้ว    
ประมวลผลด้วย Expeed C 2 โปรเชสเซอร์  
เลนล์ซูมขนาด 36 เท่า มุมรับภาพกว้าง ทางยาว
โฟกัส 22.5-810 มม. (เทียบเท่ากล้อง 35 มม.)   
จอแสดงภาพ LCD ขนาด 3.0 นิ้ว  
ความละเอียด 921,000 พิกเซล  

     ค าชี้แจงฯ เนื่องจากกล้องดิจิตอลของคณะที่มีอยู่
จมน้ าใช้งานไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่เพื่อให้
บริการแก่บุคลากรภายในคณะ 

3 เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 11,900 23,800 มาตรฐานฯ 
ความสว่าง (ANSI Lumens) 20 
ความละเอียด (พิกเซล) 854x480 (WVGA) 
ค่า Contrast เท่ากับ 2000 
ขนาดภาพ (นิว้) 5-60 
ขนาดเครื่อง (มม.) H/W/D: 19x61x118 
น้ าหนัก 166 g รับประกันตัวเครื่อง 2 ป ี
หลอดภาพ 1 ป ีหรือ 1000 ชม. หลอดภาพใช้งาน
ได้ถึง 20,000 ชม. 

     ค าชี้แจงฯ เนื่องจากเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ใช้สอน
ของสาขาวิชาพัฒนาชุมที่มอียู่เส่ือมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้เพราะใช้งานมานานแล้วจึง
จ าเป็นต้องซ้ือใหม่ 

รวม 88,800  
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1040000 คณะวิทยาการจดัการ  
 
1234341005 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่

2. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          
7. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 536,410 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(กศ.บป.) จ านวน 8 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
ทั้งหมดใน จ านวน 8 หลักสูตร (ทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ  
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ รวมทั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ด้านของคณะ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียน   

การสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 มีนักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป.) ที่คงอยู ่ 1,026 คน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(งบ กศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ 2555) อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 นักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป.) ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและ

อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 



35 
 

 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
2.1 อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป.) ของ     

คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดการเรยีนการสอน       
 - จัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอน 6 ครั้ง - 2 2 2 
2 กิจกรรมรายวชิาฝึกปฏิบตัิ       
 - จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ 42 วิชา - 19 11 12 
3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและ       
 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ       
 - จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและ 6 วิชา - - 2 4 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
 - ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการ 6 หมู่เรียน - - 2 4 
 เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชพี       
        

 

 

 

 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดการเรียนการสอน             
 - จัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอน             
2 กิจกรรมรายวิชาฝกึปฏิบัต ิ             
 - จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ             
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            

 - จัดซ้ือวัสดโุครงการเตรียมและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ             
 - ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการเตรียมและ             
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดการเรียนการสอน       135,760  
 งบด าเนินงาน         
 - ค่าวัสดกุารเรียนการสอน 6 ครั้งๆละ - - 135,760 บาท 135,760  
2 กิจกรรมรายวิชาฝกึปฏิบัต ิ       217,050  
 งบด าเนินการ         
 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา 1,447 คนๆละ 3 หน่วยกิตๆละ 50 บาท 217,050  
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก       183,600  
 ประสบการณ์วิชาชีพ         
 งบด าเนินการ         
 - ค่าวัสดุ       134,800  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 หมู่ๆละ 1 ครั้งๆละ 1,800 บาท 10,800  
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรกึษา 190 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 200 บาท 38,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       536,410  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดการเรียนการสอน             
   - ค่าวัสดุการเรยีนการสอน      135,760      135,760 
2. กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏบิัต ิ             
   - ค่าวัสดฝุึกปฏิบตัิรายวิชา      217,050      217,050 
3. กิจกรรมโครงการเตรียม
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

            

  - ค่าวัสด ุ      134,800      134,800 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร     10,800       10,800 
  - ค่าตอบแทนอาจารย ์
ที่ปรึกษา 

    38,000       38,000 

             
รวม     48,800 487,610      536,410 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   12,000 36,800 
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  142,904 126,554 218,152 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  142,904 138,554 254,952 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาการจัดการส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,026 คน และ
คณาจารย์ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับ ภาค กศ.บป. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1  เชิงปริมาณ 

1.1.1 จ านวนนักศึกษา กศ.บป. ที่คงอยู ่ จ านวน 1,026 คน 
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1.2 เชิงคุณภาพ 

1.2.1 นักศึกษา กศ.บป.ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.2.2 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุ  
การเรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 

1.3  เชิงเวลา 
1.3.1 การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
3.2 จ านวนวัสดุการเรยีนการสอนที่ท าการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)  

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1: นโยบายการศกึษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2555 ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  

ตัวช้ีวัด สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้  
ตัวช้ีวัด สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1234341006 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่

2. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          
7. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ  มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)  

จ านวน 8 หลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน  รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดใน   
จ านวน 8 หลักสูตร (ทัง้ภายในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ  ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  คณะวิทยาการจัดการ  จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ด้านของคณะ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียน   

การสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนของส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีคอมพิวเตอรต์ั้งโตะ๊  4 เครื่อง 

    
 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.4 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาคกศ.บป.) ของคณะ

วิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 8 เดือน วันเริ่มต้น: 1 กุมภาพันธ ์ 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์        
 - จัดซื้อคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ครั้ง - 1 - - 
        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์         
 งบลงทุน         
 - ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่องๆละ   20,000 บาท 80,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       80,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์              
 - จัดซื้อคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ              
2 ประเมินผลโครงการ             
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์             
  - ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์        80,000    80,000 
             

รวม        80,000    80,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  80,000   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  80,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานคณบดีมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 เชิงปริมาณ 

1.2.1  บุคลากรส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีครภุณัฑ์ในการใช้บริการงานด้านสนับสนุน
ได้รวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น  จ านวน 1 รายการ 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1.2.1  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจดัการ สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุนการเรียนการสอน

ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
1.3 เชิงเวลา 

1.3.1 การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
3.2 จ านวนครุภณัฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา  

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2555 ของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลตุามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  
  ตัวช้ีวัด สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้  
  ตัวช้ีวัด สกอ.ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวช้ีวัด สกอ.ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

3 ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
 
 
 



45 
 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

รายการ จ านวน/ 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงิน 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ หน่วยนับ (บาท) (บาท) 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 ชุด 20,000 80,000 คุณลักษณะ 
     -Single Unit (MT) Packaging 
          -HP Compaq 6200 Pro MT Standard  
          Chassis 
          - FreeLnx 
          - Intel Core i3-2120 Processor 

          - 4GB PC3-10600 Memory (1x4GB) 

          - 500GB 7200RPM SATA-6G 1st HD 

     - HP USB Standard JB  

          Keyboard(Thailand - English) 
     - HP USB Optical BLK Mouse 
          - HP SuperMulti (no SW/JB) #1 
     - HP 22-in-1 3.5 JB Media Card Reader 
     - Parallel Port Adapter 
     - HP Compaq 620X Pro Country  
          Kit(Thailand - English) 
          - HP COMPAQ LE1902x 18.5-In LED  
          Monitor(Thailand - English) 
          - 3/3/3 MT Warranty(Singapore /  
     Malaysia (English)) 

รวม 80,000  
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2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 

1010100 ส านกังานอธกิารบดี (กองกลาง)  
 

1234342007 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน:    เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบบุคลากร,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 19,965,470 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ 

ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท างานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน ภาค กศ.บป. ข้ึน ซึ่งในงานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน จ าเป็นต้องมีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน จึงได้
จัดท าแผนการด าเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายขึ้น 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพื่อให้มีการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของราชการที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 
1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจา้งเหมา 12 เดือน 
1.3 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. 2,500 คน 
1.4 เพื่อให้การสนับสนุนเกีย่วกบัวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 250 คน 
1.5 เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
1.6 เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลยั 1 งาน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ส านักงานอธิการบดี มีการบรหิารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 บริหารงานดา้นบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

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

ภาค กศ.บป 
            

2 การจัดการศึกษาศูนยอ์ุดมการศึกษาอ่างทอง             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

การสอน ภาค กศ.บป 
      

2 กิจกรรมศูนย์อุดมการศึกษา 
ศูนย์อ่างทอง 

      

 2.1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
 2.2 งบด าเนินการ 12 เดือน 3 3 3 3 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมสนับสนนุการจัดการ

เรียนการสอน ภาค กศ.บป 
        

 งบด าเนินการ       19,965,470  
1.1 ค่าตอบแทน       14,903,670  

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษา 

    
 

 14,903,670  

1.2 ค่าใช้สอย       958,700  
 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น       700,000  
 - เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000  
 - ค่าเช่าที่ ต. สามบัณฑิต       158,700  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค       2,961,860  
 - ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน ๆ ละ 12  เดือน ๆ ละ 500 บาท 6,000  
 - ค่าน้ าประปา 12 เดือน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท 30,000  
 - ค่าไฟฟูา 12 เดือน ๆ ละ     2,925,860  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
2 กิจกรรมการศึกษา 

ศูนย์อุดมการศึกษาศูนย์อ่างทอง 
      1,141,240  

 งบบุคลากร         
2.1 ค่าจ้างชั่วคราว         

 - ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 19,198 บาท 230,370  
2.2 งบด าเนินการ       910,870  

 - ค่าประกันสังคม 3 อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 906 บาท 10,870  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ       300,000  
 - เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000  
 - ค่าวัสดุ 12 เดือน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 41,666 บาท 500,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       19,965,470  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.  กิจกรรมสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน     14,903,670 958,700 2,961,860     18,824,230 
2.  กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์อุดมการ
ศึกษาศูนย์อา่งทอง   230,370   910,870      1,141,240 
             

รวม   230,370  14,903,670 1,869,570 2,961,860     19,965,470 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว 57,592 57,592 57,592 57,594 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน 3,725,917 3,725,917 3,725,917 3,725,919 
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ 467,392 467,392 467,392 467,394 
 - ค่าสาธารณูปโภค 740,465 740,465 740,465 740,465 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 4,991,366 4,991,366 4,991,366 4,991,372 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการด าเนินงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ภาค กศ.บป. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 
1.2 จ านวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจ โดยใช้แบบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนินงาน 
3.2 การส ารวจแบบพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)   
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2555 ของมหาวิทยาลัย:  
 ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความ 

เป็นสากล 
 กลยุทธ์ 9 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 กลยุทธ์ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
 กลยุทธ์ 7 พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวทิยาลัย 
 กลยุทธ์ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย  
2.3   ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ตัวบ่งช้ี  สงป. ท่ี 19 ความพึงพอใจของผู้เข้าผู้บริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวบ่งช้ี  สงป. ท่ี 24 โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงคิ์ของโครงการ 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1010300 ส านกังานอธกิารบดี (กองบริการการศึกษา) 
 

1234342008 งานบริหารจัดการเรียนการสอน (กศ.บป.) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.  ด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 54,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร สื่อการเรียนการสอน  
การเก็บข้อมูลการลงทะเบียน และจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการไป
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร ให้เหมาะสม เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการ 1500 คน 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจดัการเรียน การให้บริการของกองบริการการศึกษา 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.3  การให้บริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  

ส าหรับนักศึกษา 
            

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน             
3 ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน  

การโอน/ยกเว้นอธิบายหลกัสูตรและ 
แผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา 

            

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา             
5 ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

ตารางสอบ 
3 ภาค

เรียน 
1 1 1  

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 4 ครั้ง 1 1 1 1 
3 ให้บริการนักศึกษา เช่น  

การลงทะเบียน อธิบายหลกัสูตรและ
แผนการเรียน  
การประมวลผลการศึกษา 

3 ภาค
เรียน 

0.5 0.5 1 1 

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 3 ภาค
เรียน 

1  1 1 

5 ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 3 ภาค
เรียน 

1 1  1 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทน  ใชส้อย  วสัดุ         

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 3 ภาคเรียนๆละ     50,000   

2. ค่าวัสดุน้ ามัน และค่าใช้สอย  
เบี้ยเล้ียงไปราชการ 

2 ครั้ง ๆละ 1 งาน ๆละ 2,000 บาท 4,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       54,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน  ใชส้อย  วสัดุ             
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน      50,000       50,000  
2. ค่าวัสดุน้ ามัน และค่าใช้สอย       
เบี้ยเล้ียงไปราชการ 

     4,000      4,000 

รวม      54,000        54,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  20,000 12,000 22,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  20,000 12,000 22,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการใหบ้ริการ ร้อยละ 65 
2. ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 65 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ตั้งแต่ 3.25 หรือ 65% 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รบับริการ 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553 - 2555   
2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2.3  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  

 ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 12  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ 

ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 10  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1234342009 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (กศ.บป.) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.  ด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 401,010 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  
วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา  
การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการสอน 
เอกสารค าสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้  
การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และ

ด้านสังคมศาสตร์ 
 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป  1,500 คน 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมารับการบริการ ร้อยละ 65 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดท าสื่อการสอน  

การสอบหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
            

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดท าสื่อ

การสอน การสอบหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

3 ภาค
เรียน 

0.5 0.5 1 1 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 ค่าใช้สอย  วัสด ุ         
 งบด าเนินงาน         
 1.1  ค่าวัสดุ  ค่าถ่ายเอกสาร   3 ภาคเรียนๆ ละ   132,670  บาท 398,010  
 1.2  ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/ 

เก็บแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
ในการรับบรกิาร 

3   ภาคเรียนๆ ละ   1,000  บาท 3,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       401,010  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสด ุ      401,010      401,010 
รวม      401,010      401,010 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ 50,000 100,000 100,000 151,010 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 50,000 100,000 100,000 151,010 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ  เอกสารการสอน/ต ารา  อุปกรณ์การสอน  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปเพียงพอส าหรบันักศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 65%  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบประเมิน/แบบสอบถาม  กาจดัการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

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

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553 - 2555   
2.2.1     นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้อ งการ 
ของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1 : มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรกต่อจ านวน 
ผู้เข้าสอบทั้งหมด 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 12  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 10  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1234342010 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี (กศ.บป.) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.  ด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 46,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ: นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดท าข้อมูล การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  
จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร
เพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภา พ 
ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้กองบริการการศึกษามเีครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษาที่เพียงพอ 
 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการนักศึกษา 2 ชุด 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบรกิาร ในการให้บริการ ร้อยละ 65 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 การบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ล า 
ดับ 

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

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

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซ้ือครุภัณฑ์ 2 เครื่อง  1   
        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย 
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

2 
 

เครื่องๆ ละ 
 

1 
 

23,000 
 

23,000 
 

บาท 
 

46,000 
 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       46,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

       46,000    46,000 

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

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  46,000   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  46,000   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุครุภณัฑ์เพื่อใช้ในการสนุบสนุนการจัดการเรยีนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 มีครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ จ านวน 2 เครื่อง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
                3.1  แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2553 - 2555   

2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ทีม่ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรกต่อ

จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.4   ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 12  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
 ตัวบ่งช้ี สงป. ที ่10  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
 ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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งานจัดซ้ือครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี (กศ.บป.) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.  ด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 46,000   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ: นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 23,000 46,000 มาตรฐานฯ 
     จอ LE2002x 20-In LED  
     Intel Core i3-2130 (3.40GHz, 3MB cache) 
     Intel® H61 Express Chipset 
     4GB 1333MHz DDR3 SDRAM 
     1TB 7200RPM SATA Hard Drive 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ในการให้บริการนักศึกษา  

ที่กองบริการการศึกษา 
รวม 46,000  
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1010400 ส านกังานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)  
 

1234342011 งานพัฒนากิจการนักศึกษา (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่
3.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาก 12 เดือนหลังจากจบ 
5.  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6.  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 91,820 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธกิารบด ี(กองพัฒนานกัศึกษา) ผู้รับผิดชอบ: นางสารภี  พูลศิริ 
  

หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวย 

ความสะดวก ให้แก่นักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  และตามวิสัยทัศน์ของกองพัฒนานักศึกษา ที่ว่า
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีบุคลิกภาพดี  เป็นที่ยอมรับของสังคม  อีกทั้ง
ยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และนักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้เข้ามาใช้
บริการตามความต้องการอย่างเพียงพอ 

งานพัฒนากิจการนักศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถต่างๆ นอกจากการศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่นักศึกษาแล้ว  
และสิ่งส าคัญที่จะท าการขับเคลื่อนส่งผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ในงานกิจการนักศึกษาและน าความรู้มาพัฒนางานกิจการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนางานได้ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงาน, การเข้ารับการอบรม, ไปราชการ 30 ครั้ง 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพิ่มมากข้ึน 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  มีการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนางานกิจการนักศึกษา             
 -ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค             
2 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ของบุคลากร             
 -ท าเร่ืองขออนุมัติและเบกิจ่ายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน  6 3 3 
2 จัดส่งบุคลากรไปราชการ ศึกษาดูงาน 

อบรม ประชุม สัมมนา 
30 ครั้ง  10 10 10 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1   

พัฒนางานกิจการนักศึกษา 
      15,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         
 -ค่าโทรศัพท ์       15,000  
2 กิจกรรมหลักที่ 2 งานส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร  
(ไปราชการ ศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุม สัมมนา) 

      76,820  

 ค่าใช้สอย         
 -ค่าเบี้ยเล้ียง อาจารย์ เจ้าหน้าที่       25,000  
 -ค่าที่พัก อาจารย ์เจ้าหนา้ที ่       20,000  
 -ค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรถ/ค่าทางด่วน       31,820  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       91,820  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลักที่ 1   
พัฒนางานกิจการ
นักศึกษา 

            

ค่าสาธารณูปโภค       15,000     15,000 
-ค่าโทรศัพท ์             
กิจกรรมหลักที่ 2  
งานส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากร  
(ไปราชการ ศึกษาดู
งาน อบรม ประชุม 
สัมมนา) 

     76,820      76,820 

รวม      76,820 15,000        91,820 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  25,000 25,000 26,820 
 - ค่าสาธารณูปโภค  7,500 3,750 3,750 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  32,500 28,750 30,570 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนาด้านบุคลากรในการท างานท่ีดียิ่งขึ้น 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงาน,การเข้ารับการอบรม,ไปราชการ 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.1 ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
1.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพิ่มมากข้ึน 
เปูาหมายเชิงเวลา 
1.1 มีการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

4. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
4.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 - 2555 

 2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิน่และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 
2.4 ความสอดคล้องกับตั ว ช้ีวั ดตามค ารับรองการปฏิบั ติ รา ชการ  ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2555 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.6 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

  ด าเนินการได้ทันที 
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1234342012 งานบริการสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่
3.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาก 12 เดือนหลังจากจบ 
5.  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6.  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 92,500บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธกิารบด ี(กองพัฒนานกัศึกษา) ผู้รับผิดชอบ: นางอรนุช  เจยีมพงษ ์
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ใน
การส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่น เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ทั้งนี้โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปุวย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยจึงควร
จัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น มีบุคลากรอยู่ประจ าในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
นักศึกษา และจัดเตรียมวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นในการจัดท ารายงานผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดของผู้เข้า
ใช้บริการและรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากร
ทุกฝุายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพและอนามยั 100 คน/เดือน 
1.2 มียาและเวชภัณฑ์ 30 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   มีแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 
2.2   มียาและเวชภณัฑ์ที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการจัดบริการด้านรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดปีงบประมาณ 2555 
3.2. มียาและเวชภณัฑ์ให้บริการแก่นักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ้างแพทยแ์ละพยาบาล             
 -ด าเนินการจา้งแพทยแ์ละพยาบาล             
2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์             
 -ด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ้างแพทยแ์ละพยาบาล       
 -ด าเนินการจา้งแพทยแ์ละพยาบาล 2/9 คน/เดือน  2/3 2/3 2/3 
2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์       
 -ด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 30 รายการ  30   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 จ้างแพทย ์ 

และพยาบาล  
      52,500  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล       52,500  
2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อยาและ

เวชภณัฑ์ 
      40,000  

 ค่าวัสด ุ         
 -ยาและเวชภัณฑ์       40,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       92,500  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงอิุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลักที่ 1  
จ้างแพทยแ์ละ
พยาบาล  

            

ค่าตอบแทน             
-ค่าตอบแทนแพทย ์
และพยาบาล 

    52,500       52,500 

กิจกรรมหลักที่ 2 
จัดซื้อยา 
และเวชภัณฑ ์

            

ค่าวัสด ุ             
-ยาและเวชภัณฑ์      40,000      40,000 

รวม     52,500 40,000         92,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  17,600 17,600 17,300 
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  40,000   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  57,600 17,600 17,300 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รบับริการด้านสุขภาพอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1  นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพอนามัย 100 คน/เดือน 
1.2  มียาและเวชภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 30 รายการ 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.3  มีแพทย์และพยาบาลทีม่ีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา คณาจารย์ 

และ เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
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1.4  มียาและเวชภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 
              เปูาหมายเชิงเวลา 

1.5 มีการจัดบริการด้านรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตลอด
ปีงบประมาณ 2555 

1.6 มียาและเวชภณัฑ์ให้บริการแก่นักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555   
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1  การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บรกิาร 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งช้ี สงป.19 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1234342013 โครงการฟ้ืนฟูงานกิจการนักศึกษา (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกัน 

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่
3.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาก 12 เดือนหลังจากจบ 
5.  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6.  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบด าเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 407,100  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธกิารบด ี(กองพัฒนานกัศึกษา) ผู้รับผิดชอบ: นางสารภี  พูลศิริ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ น้ าท่วมช่วงเดือน           

ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจาก
การถูกน้ าท่วมสูง  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดีก็ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมในครั้งนี้  บริเวณอาคาร
กองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน 1, ห้องปฏิบัติงานแนะแนวและทุนการศึกษา, ห้องส านักงานองค์การนักศึกษา, ห้องปฏิบัติงาน
กิจกรรมและกีฬา, ห้องพยาบาล, หอพักนักศึกษา, สนามหญ้ารอบอาคาร, ลานจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาได้รับความเสียหายทั้งหมด จึง
ท าให้การให้บริการแก่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานและการจัดบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักศึกษา มีความพร้อมใน
ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช ารุดและได้รับเสียหาย รวมถึง
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้ด าเนินการและจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาได้ตามปกติ 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้บริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา  
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและให้บริการแก่นักศึกษา 

 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภยั 14 รายการ 
1.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา 2 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจ านวน วัสดุ ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นและสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ใช้ส าหรับสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2555 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

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

อุทกภยั 
            

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อ วัสดุ อปุกรณ์ ที่ได้รับ 

ความเสียหายจากอุทกภยั 
1 ครั้ง  1   

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
กองพัฒนานักศึกษา 

2 ครั้ง  2   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1  กิจกรรมหลักที่  1   

งานกิจกรรมและกีฬา 
      51,900  

 -ค่าวัสด ุ         
 -ตู้ใส่เอกสาร 6 ตู้ ๆ ละ   3,500 บาท 21,000  
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 6,000  
 -ค่าครุภัณฑ์         
 -คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   24,900 บาท 24,900  
2  กิจกรรมหลักที่  2   

ส านักงานองค์การบริหาร
นักศึกษา 

      68,500  

 -ค่าวัสด ุ         
 -ตู้ใส่เอกสาร 6 ตู้ ๆ ละ   3,500 บาท 21,000  
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
 -โต๊ะท างาน 6 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 18,000  
 -ค่าครุภัณฑ์         
 -เครื่องปรับอากาศ 18,000 บี

ทียู 
1 เครื่อง ๆ ละ   26,500 บาท 26,500  

3  กิจกรรมหลักที่  3   
งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

      70,900  

 -ค่าวัสด ุ         
 -ตู้ใส่เอกสาร 6 ตู้ ๆ ละ   3,500 บาท 21,000  
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าครุภัณฑ์         
 -คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   24,900 บาท 24,900  
 -เครื่องปรับอากาศ 13,000 บี

ทียู 
1 เครื่อง ๆ ละ   22,000 บาท 22,000  

4  กิจกรรมหลักที่  4  งาน
พยาบาล 

      81,900  

 ค่าวัสด ุ         
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
 -ค่าครุภัณฑ์         
 -คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   24,900 บาท 24,900  
 -เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ๆ ละ   10,000 บาท 10,000  
 -เครื่องปรับอากาศ 13,000 บี

ทียู 
2 เครื่อง ๆ ละ   22,000 บาท 44,000  

5  กิจกรรมหลักที่  5  งาน
ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา 

      113,900  

 ค่าวัสด ุ         
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
 -ค่าครุภัณฑ์         
 -คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   24,900 บาท 24,900  
 -เครื่องปรินท์เตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   13,450 บาท 13,450  
 -เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ๆ ละ   22,000 บาท 22,000  
 -เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่อง ๆ ละ   6,650 บาท 6,650  
 -ถังเก็บน้ า 2 ถัง ๆ ละ   9,450 บาท 18,900  
 -เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง ๆ ละ   18,000 บาท 18,000  
 -กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง ๆ ละ   7,000 บาท 7,000  
6  กิจกรรมหลักที่  6   

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
      20,000  

 -ค่าใช้สอย         
 -ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน       20,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       407,100  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมหลักที ่ 1         
งานกิจกรรมและกีฬา 

     27,000  24,900    51,900 

กิจกรรมหลักที ่ 2  
ส านักงานองค์การบริหาร
นักศึกษา 

     42,000    26,500    68,500 

กิจกรรมหลักที ่ 3        
งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

     24,000   46,900    70,900 

กิจกรรมหลักที ่ 4         
งานพยาบาล 

     3,000   78,900    81,900 

กิจกรรมหลักที ่ 5            
งานส านักงาน 
กองพัฒนนักศึกษา 

     3,000   110,900    113,900 

กิจกรรมหลักที ่ 6   
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

     20,000      20,000 

รวม      119,000  288,100     407,100 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  119,000   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  288,100   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  407,100   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ีจ าเป็นทดแทนการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ส านักงานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภยั 14 รายการ  
1.2 ซ่อมแซมครภุณัฑ์กองพัฒนานักศึกษา 2 รายการ 

     เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจ านวน วัสดุ ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นและสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม 
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    เปูาหมายเชิงเวลา 
1.5 มีวัสดุอุปกรณ์ และครภุัณฑ์ใช้ส าหรับสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553 - 2555 

 2.2.1  นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  

   ตัวบ่งช้ี สงป.19 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
            ด าเนินการได้ทันที 
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โครงการฟ้ืนฟูงานกิจการนักศึกษา (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกัน 

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หนว่ยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 288,100บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: สารภ ี พูลศิริ 
  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 24,900 99,600 มาตรฐานฯ 
     -Intel Core i3 -2130 
     -4 GB 13333 MHz DDR3 SDRAM     
     -1 TB 7200 RPM SATA Hard Drive 
     -8 USB 2.0 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ทดแทนของเดิมที่เสียหายจาก

อุทกภยัในส่วนของหอ้งพยาบาล ห้อง
กิจกรรมนักศึกษา หอ้งแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 

2 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 22,000 66,000 มาตรฐานฯ 
     ขนาด 13,000 BTU 
     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
     รีโมทไร้สายตัวเลขแบบดิจิตอล 
     ได้รับมาตรฐาน มอก. 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับติดต้ังห้องแนะแนวและให้

ค าปรึกษาและห้องพยาบาลทดแทน
ของเดิมที่ช ารุดเสียหายเนื่องจากอุทกภยั 

3 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 26,500 26,500 มาตรฐานฯ 
     ขนาด 18,000 BTU 
     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
     รีโมทไร้สายตัวเลขแบบดิจิตอล 
     ได้รับมาตรฐาน มอก. 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับติดต้ังห้ององค์การนักศึกษา

ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหายเนื่องจาก
อุทกภยั 

4 เครื่องซักผ้า 1เครื่อง 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 
     -ขนาด 9.5 กโิลกรัม 
     -โปรแกรมซักแบบประหยัด ชว่ยประหยดั

น้ า ประหยัดไฟ และซักผ้าน้อยชิ้นได้ 
     -ระบบปั่นหมาดอัจฉริยะ เลือกรอบปั่น

หมาดที่ดีที่สุดตามประเภทของเนื้อผ้า 
ช่วยถนอมเส้ือผา้ 

     -รับประกันมอเตอร์ 10 ป ี
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับติดต้ังห้องพยาบาลทดแทน

ของเดิมที่ช ารุดเสียหายเนื่องจากอุทกภยั 
5 ปั๊มน้ า 1เครื่อง 6,650 6,650 มาตรฐานฯ 
     -ขนาด 250 วัตต์ 
     -มอเตอร์พลังสูงส่งก าลังน้ าได้แรง ทนทาน 
     -มอเตอร์รับประกัน 5 ป ี
     -เพิ่มสายดินเพื่อความปลอดภัยในการ

ติดต้ังเครื่องเมื่อใช้งาน 
     -ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้ง

ภายในและภายนอกปูองกันสนิม ปลอด
สารพิษ 

     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ในการปั๊มน้ าขึ้นมาใช้บนชั้น 2        

กองพัฒนานักศึกษา 
6 เครื่องขัดพื้น 1เครื่อง 18,000 18,000 มาตรฐานฯ 
     -ขนาด 16 นิ้ว 
     -175รอบ/นาที 
     -ระบบเฟืองขับเคลื่อน 8 ชุด เฟืองไฟ

เบอร์ 3 ชุด 
     -ใช้ไฟฟูา 230 โวลท์ 50 เฮิร์ต 
     -สูง 46 นิ้ว 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ในการท าความสะอาดบริเวณ

รอบ    กองพัฒนานักศึกษา 
7 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 22,000 22,000 มาตรฐานฯ 
     -เทคโนโลยี LCD  
     -น้ าหนัก 2.3 KG 
     -รับประกันตัวเครื่อง 2 ป ีหลอดภาพ1 ปี 

หรือ 1,000 ชั่วโมง 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ในการประชุมน าเสนองานของ

นักศึกษา 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

8 ถังเก็บน้ า 2 ถัง 9,450 18,900 มาตรฐานฯ 
     -ขนาด 1,250 ลิตร  
     -รูน้ าเข้า ¾” 
     -รูน้ าออก 1” 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับเก็บน้ าเพือ่ใช้ในอาคารกองพัฒนา

นักศึกษา 
9 เครื่องปรินท์เตอร์ 1 เครื่อง 13,450 13,450 มาตรฐานฯ 
     -ความเร็วพิมพ์สี 21 หนา้/นาที  
     -อายุการใช้งานดรัมนานถึง 100,000 

แผ่น 
     -กลับหนา้อัตโนมัติ และมีเน็ตเวิร์กในตัว 
     -บริการซ่อมถึงที่ในระยะประกันนานถึง 3 

ปี 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ในส านักงานกองพัฒนา

นักศึกษา 
10 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 7,000 7,000 มาตรฐานฯ 
     -ความละเอยีด 14.1 ล้านพกิเซล 
     -จอ LCD ขนาด 3 นิ้ว 
     -สื่อบันทึกขอ้มูลที่ใช้งาน SD/ SDHC/ 

SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo, 
Internal 

     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช้ในการถ่ายกจิกรรมที่จัดให้แก่

นักศึกษา 
รวม 288,100  



87 
 

 

1080000 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1234342014 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต  
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
5. ระดับความส าเร็จของหอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบด าเนินงาน, งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 370,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นายชยัพฤกษ์   ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใน 
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจ  
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญา 
ที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า จัดหา วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งาน และ
จัดหาซอฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การ
บริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและ
เป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 
2. เพือ่เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกช้ันเรียน 
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัยและรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 วัสด ุIT 20 รายการ 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 
1.3 ซอฟต์แวร์ Adobe 1 งาน 
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เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

2. เปูาหมายเชิงเวลา 
                  งานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาวัสดุ IT             
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์             
3 จัดหาซอฟต์แวร์ Adobe             
4 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

สารสนเทศ 
      

 งบด าเนินงาน       
1 ค่าวัสดุ       
 1.1 ค่าวัสด ุIT 20 รายการ  10 5 5 
 งบลงทุน       
2 ครุภัณฑ ์       
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง  10   
 2.2 ซอฟต์แวร์ Adobe 1 งาน    1   
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบด าเนินงาน      
1 ค่าวัสดุ 101,000     
 1.1 ค่าวัสด ุIT 101,000  45,500 27,750 27,750 
 งบลงทุน      
2 ครุภัณฑ ์ 269,000     
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 170,000  170,000   
 2.2 ซอฟต์แวร์ Adobe 99,000  99,000   
 รวม 370,000  314,500 27,750 27,750 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนุนการพัฒนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าวัสดุ         
 1.1 ค่าวัสด ุIT 20 รายการ     101,000  
 งบลงทุน         
2 ครุภัณฑ ์         
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 1 เครื่อง 17,000 บาท 170,000  
 2.2 ซอฟต์แวร ์Adobe 1 งาน 1 งาน 99,000 บาท 99,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       370,000  

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. วัสดุ IT      101,000      101,000 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์        170,000    170,000 

3. ซอฟต์แวร์ Adobe        99,000    99,000 
             
รวม      101,000  269,000    370,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  45,500 27,750 27,750 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  269,000   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  314,500 27,750 27,750 

 

 

 

 



92 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. วัสด ุIT  ไม่น้อยกว่า 20  รายการ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร ์ 10  เครื่อง 
3. ซอฟต์แวร์ Adobe   1  งาน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
5. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
6. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
8. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เปูาหมายระดับ 3 
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
10. งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  
3.3 การประเมินผลจากการประกันคณุภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 
1.1 โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 - 2555  
นโยบายที่ 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
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กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มคีวามทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.1 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและ

สังคม 
            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม  
   มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด้านการบริการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับความส าเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
         ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
  ตัวบ่งช้ี สกอ. ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    2.5.1   องค์ประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
        

3 ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หนว่ยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจา่ย:       ค่าครุภัณฑ์ 
วงเงินงบประมาณ: 269,000    บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นายชยัพฤกษ์  ชูด า 
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตรฐานฯ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 17,000  170,000 - CPU แบบ Intel Core i3 หรือดีกว่า ความเร็วไม่ต่ า

กว่า 3.0 GHZ 
- หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4.0 GB 
- HardDisk ไม่น้อยกวา่ 500 GB 
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และส าหรบับริการ

นักศึกษา 
       
2 ค่าซอฟต์แวร์ Adobe 1 งาน 99,000 99,000 มาตรฐานฯ 
     - โปรแกรมสร้างงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้ส าหรับการ

จัดท าหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ 
- โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็น

ลายเส้นหรือเวกเตอร ์สามารถรวมภาพกราฟิกที่
แตกต่างกันระหว่างเวกเตอร์และเป็นบิตแม็ฟ ให้
เป็นงานกราฟิกที่มีทั้งภาพเป็นเส้นที่คมชัด และมี
เอฟเฟ็กต์สีสัน  

- โปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพ สามารถสร้างงาน
ประเภทสิ่งพิมพ ์งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ งาน
อักษรลักษณะต่างๆ ได้ 

- โปรแกรมที่ท าให้เราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบ
ไดนามิก จากชิ้นงานเรียบๆ ให้มีการโตต้อบกับ
ผู้ใช้งาน  โดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No Coding) 

- โปรแกรมส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
- โปรแกรมที่สามารถตกแต่งภาพ ก าหนด  เอ็ฟเฟ็กซ์

ตัวหนังสือและรูปภาพอกีทั้งสามารถสรา้งปุุมคลิก
ส าหรับน าไปใช้ใน เว็บเพจ 

- โปรแกรมที่สามารถสร้างอนิเมชั่นบนเวบ็ นอกจาก
สร้างเว็บ ยังสร้างเกม รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวบน
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ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

หน้าเว็บไซต์  
- โปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ใน

รูปแบบ Portable Document Format (PDF)เป็น
เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบเดียวกบั
ต้นฉบับ 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ส าหรับปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่าย 

รวม 269,000  
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1234342015 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต  
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
5. ระดับความส าเร็จของหอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบด าเนินงาน, งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 339,700 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นายชยัพฤกษ์   ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น
การปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส านักฯ จึงต้องมีการจัด
สถานท่ีให้เหมาะสมและพร้อมกับการเป็นท่ีศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าจัดหา วัสดุต่างๆ 
ไว้ใช้ในการปรับปรุงสถานท่ี  เพื่อให้ส านักฯ มีสถานที่พร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในสภาพปัจจุบันมากขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 วัสดุไฟฟูา/ซ่อมบ ารุง 5 รายการ 
1.2 วัสดุการเกษตร 10 รายการ 
1.3 สาธารณูปโภค 12 เดือน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาวัสดุไฟฟาู/ซ่อมบ ารุง             
2 จัดหาวัสดุการเกษตร             
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค             
4 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

 งบด าเนินงาน       
1 ค่าวัสดุ       
 1.1 วัสดุไฟฟูา/ซ่อมบ ารุง 5 รายการ  5   
 1.2 วัสดุการเกษตร 10 รายการ  3 4 3 
2 ค่าสาธารณูปโภค       
 2.1 สาธารณูปโภค 12 เดือน  6 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบด าเนินงาน      
1 ค่าวัสดุ 319,700     
 1.1 วัสดุไฟฟูา/ซ่อมบ ารุง 299,700  299,700   
 1.2 วัสดุการเกษตร 20,000  6,000 8,000 6,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค 20,000     
 2.1 สาธารณูปโภค 20,000  10,000 5,000 5,000 
 รวม 339,700  315,700 13,000 11,000 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานบริหารจัดการส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าวัสดุ         
 1.1 วัสดุไฟฟูา/ซ่อมบ ารุง 5 รายการ     299,700  
 1.2 วัสดุการเกษตร 10 รายการ     20,000  
2 ค่าสาธารณูปโภค         
 2.1 สาธารณูปโภค 12 เดือน     20,000  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       339,700  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. วัสดุไฟฟูา/ซ่อม
บ ารุง 

     299,700      299,700 

2. วัสดุการเกษตร      20,000      20,000 

3. สาธารณูปโภค       20,000     20,000 
รวม      319,700 20,000     339,700 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  305,700 8,000 6,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค  10,000 5,000 5,000 
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  315,700 13,000 11,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1 วัสดุไฟฟูา/ซ่อมบ ารุง ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
1.2 วัสดุการเกษตร ไม่น้อยกว่า 10 รายการ 
1.3 สาธารณูปโภค 12 เดือน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
1.5 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
1.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.8 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เปูาหมายระดับ 3 
1.9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
1.10 งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  
3.3 ผลการประเมินประกันคณุภาพภายในและภายนอก 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

     2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 - 2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
และประเทศชาต ิ

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิน่และสังคม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและ
สังคม 

            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บรกิารทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวบ่งช้ี  สกอ. ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ 
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    2.4.1  องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑติ 

           ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ 
        

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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1234342016 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิต  
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 310,620 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : นายชัยพฤกษ ์  ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการ
ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดหา หนังสือ
ต าราวิชาการภาษาต่างประเทศ และวัสดุต่างๆ ที่ดีทันสมัย ให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเสริมการเรียนในห้อ งเรียน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดหาหนังสือต าราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งตีพมิพ์และไม่ตีพิมพ์ ท่ีดีและทันสมยั 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
3. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนิสัยการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
4. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานคณุภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนและเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ 70 เล่ม 
1.2 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ 15 รายการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาหนังสือต าราภาษาต่างประเทศ             
2 จัดหาวัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ             
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

 งบด าเนินงาน       
1 ค่าวัสดุ       
 1.1 หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ 70 เล่ม  35 35  
 1.2 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ 15 รายการ   15  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบด าเนินงาน      
1 ค่าวัสดุ 310,620     
 1.1 หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ 260,620  130,310 130,310  
 1.2 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ 50,000   50,000  
 รวม 310,620  130,310 180,310  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนุนการพัฒนา 

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าวัสดุ         
 1.1  หนังสือต ารา

ภาษาตา่งประเทศ 
70 เล่ม     260,620  

 1.2 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับ 
การท าหนังสือ 

15 รายการ     50,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       310,620  
 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. หนังสือต ารา
ภาษาตา่งประเทศ 

     260,620      260,620 

2. วัสดุเกี่ยวเนื่องกบั 
การท าหนังสือ 

     50,000      50,000 

รวม      310,620      310,620 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ  130,310 180,310  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  130,310 180,310  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1 หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า    70 เล่ม 
1.2 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือไม่น้อยกว่า      15 รายการ 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
1.4 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายระดับ 3 
1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.7 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เปูาหมายระดับ 3 
1.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
1.9 งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ 

1.1   โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  

  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและ
สังคม 

            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บรกิารทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งช้ี สงป. ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
             ตัวบ่งช้ี  สกอ. ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 
2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบ2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) 
    2.4.1    องค์ประกอบท่ี 2 : การผลติบัณฑติ 

ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1234342017 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของหอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 162,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นายชยัพฤกษ์   ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น
การปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า จัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมในห้องเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ปรับปรุงห้องประชุมให้มีสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในการเข้ารับบริการของบุคลากรภายในและภายนอก 
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมยั สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 
1.2 เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ 2 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
2. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ             
2 จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบสามมิติ             
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      

 งบลงทุน       
1 ครุภัณฑ ์       
 1.1  เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง  3   
 1.2 เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ  

(Visualiser) 
2 เครื่อง  2   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบลงทุน      
1 ครุภัณฑ ์      
 1.1 เครื่องปรับอากาศ 130,500  130,500   
 1.2 เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ 

(Visualiser) 
32,000  32,000   

 รวม 162,500  162,500   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
 งานบริหารจัดการส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบลงทุน         
1 ครุภัณฑ ์         
 1.1 เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 1 เครื่อง 43,500  130,500  
 1.2 เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ

(Visualiser) 
2 เครื่อง 1 เครื่อง 16,000  32,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       162,500  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

เงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. เครื่องปรับอากาศ        130,500    130,500 

2. เครื่องฉายภาพทบึสามมิต ิ        32,000    32,000 
รวม        162,500    162,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์  162,500   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  162,500   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. เครื่องปรับอากาศ  3 เครื่อง 
2. เครื่องฉายภาพทึบสามมติ ิ    2 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 
4. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เปูาหมายระดับ 3 
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ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
5. งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2553 - 2555  

2.2.1 นโยบายที่ 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและ

สังคม 
            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บรกิารทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
         ตัวบ่งช้ี กพร. ท่ี 5 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
  ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 

การเรยีนรู ้
2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    2.4.1   องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑติ 

ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
        

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพ่ือผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 162,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นายชยัพฤกษ์   ชูด า 
  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครือ่งปรับอากาศ 3 เครื่อง 43,500 130,500 มาตรฐานฯ 
     - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) 
- ฉลากประหยัดไฟ เบอร ์5 
- ขนาดไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทีย ู
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ

ส าเร็จรูป 
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ส าหรับห้องประชุมต้นโมก 

2 เครื่องฉายภาพทบึสามมิต ิ 2 เครื่อง 16,000 32,000 มาตรฐานฯ 
     - เป็นเครื่องที่สามารถถ่ายทอด

สัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ เอกสาร 
และหนังสือ 

- ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
- ซูมได้ 12xdigital และ 9xoptical  

     ค าชี้แจงฯ 
          ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและ

ให้บริการใน 
ห้องประชุม 

รวม 162,500  
 


