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ค าน า 

 
 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เปูาหมายการให้บริการกระทรวง กับ

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 

7 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมทั้งสิ้น 261,698,700บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

(งบแผ่นดนิ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง และผูร้ับผิดชอบในการดําเนินงาน และการตดิตามประเมินผล ต่อไป 

 

 

 

 

 (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17  ตุลาคม 2555 
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สารบัญ 
หนา้ 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยเงินค่าบํารุงการศกึษา (งบแผ่นดนิ)  

ประจําปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

ค 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจา่ยเงินค่าบํารุงการศกึษา (งบแผน่ดนิ)  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ง 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศกึษา (งบแผ่นดิน) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2556 ฉ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ฌ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสู่สังคม 1 

    แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 1 

      โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 

              1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 1 

  1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 6 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 13 

 แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 13 

 โครงการ : สนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 13 

 1. งานจัดการศึกษา 13 

  1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 13 

  1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 20 

  1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 31 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 42 

 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 42 

 1. งานจัดการศึกษา 42 

 1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 42 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 113 

 1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 113 

 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 119 

 1. งานจัดการศึกษา 119 

  1020000 คณะครุศาสตร์ 119 

  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 159 

  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 188 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 213 

  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 213 



 
 

 

ค 

สารบัญ (ต่อ) 
   หนา้ 

  1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 224 

  1010300 สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศกึษา) 241 

  1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 246 

  1060000 สถาบันวจิัยและพัฒนา 261 

  1080000 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 267 

 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 280 

 1. งานจัดการศึกษา 280 

  1020000 คณะครุศาสตร์ 280 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 293 

  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 293 

  1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 299 

  1010300 สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศกึษา) 304 

  1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 309 

  1060000 สถาบันวจิัยและพัฒนา 315 

 แผนงาน: อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม 443 

 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 443 

 2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 443 

  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 443 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 475 

 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย 475 

 ผลผลิต : ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 475 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 475 

  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 475 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผนภูมแิสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เปูาหมายการให้บริการกระทรวง เปูาหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดนิ) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 261,698,700 บาท 
นโยบาย 

ตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดนิ 

1. เร่งดว่นที่จะ

ดําเนนิการในปีแรก 

4. สังคมและคุณภาพชีวติ 

  

ประเด็น 

นโยบายย่อย 

1.15 จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตให้แก่โรงเรียน 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

    
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ 

1. การสร้าง

รากฐาน 

การพัฒนาที่สมดุล

สูส่ังคม 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทียมกันในสังคม 6.การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ

วิจัยและนวัตกรรม 

   
แผนงาน 1.15 สนับสนุน 

เครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพาเพื่อ

การศึกษา 

4.1 สนับสนุนการ

จัดการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 4.5 อนุรักษ์ สง่เสริม

และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.2 สง่เสริมและ

สนับสนุนการวิจัย 

     
เปูาหมายการ

ให้บริการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา 

แท็บเล็ตและ 

มีเนื้อหาที่

เหมาะสมตาม

หลักสูตร สง่เสริม

การเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

กําหนด 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมี

คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล 

ประชาชนได้รับ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติที่

มีมาตรฐาน 

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจ มี

ความตระหนัก  

ร่วมอนุรักษ์และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

มีผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่ไดร้ับ

การเผยแพร่ 

นําไปใช้ประโยชน ์

หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

      
เปูาหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน 

 

นักเรียน 

ในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ (แท็บ

เล็ต) และมีเนื้อหา

ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่าง

เหมาะสมตาม

หลักสูตร 

นักเรียนในสังกัด

มหาวิทยาลัยได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

กําหนดไว้ 

เพือ่ขยายการผลิต

กําลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและ

สาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองตอ่

ความตอ้งการใน

การพัฒนา

ประเทศ 

เพื่อผลติกําลังคน 

ที่มีคุณภาพตาม

ความตอ้งการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการ

แก่หนว่ยงาน/

ประชาชนในชุมชน

และสังคมให้มี

ความรู้

ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้

นสิตินักศกึษาและ

ชุมชนในการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และอนุรักษ์ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวิจัยและ

พัฒนารวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์

ความรู้และสร้าง

นวัตกรรมที่นําไปสู่

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมของท้องถิ่น

และประเทศ 

       
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยการจัด

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ผู้สําเร็จการศึกษา

ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผู้สําเร็จการศึกษา

ดา้นสังคมศาสตร์ 

ผลงานการ

ให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้าง 

องค์ความรู ้

งบประมาณ 578,000 6,921,700 54,268,200 186,280,800 7,000,000 650,000 6,000,000 



จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลผลิต โครงการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ 

พกพา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 

ผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผูส้ําเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 

       
ตัวช้ีวัด/เปาูหมาย - สงป.1 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  

72 คน 

- สงป.2 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 

120 คน 

- สงป.3 นักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

- สงป.4 นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

 

 

 

- สงป.5 จํานวนนักเรียน 

ที่ได้รับการสนับสนุนตาม

โครงการ  

1,376 คน 

- สงป.6 ผู้ปกครอง

สามารถลดคา่ใช้จ่าย 

ตามรายการที่ได้รับ 

การสนับสนุน  

ร้อยละ 100 

- สงป.7 จํานวนผูส้ําเร็จ

การศึกษา 260 คน 

- สงป.8 จํานวนนักศึกษา 

ที่เขา้ใหม่ 660 คน 

- สงป.9 จํานวนนักศึกษา

คงอยู่ 2,002 คน 

- สงป.10 ผูส้ําเร็จ

การศึกษา 

ได้งานทําหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 

เดือนหลังจากจบ  

ร้อยละ 80 

- สงป.11 ผูส้ําเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามาตรฐานหลักสูตร  

ร้อยละ 80 

- สงป.12 ผูส้ําเร็จ

การศึกษา 

ที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  

ร้อยละ 80 

- สงป.13 จํานวนผูส้ําเร็จ

การศึกษา  

526 คน 

- สงป.14 จํานวนนักศึกษา 

ที่เขา้ใหม่ 1670 คน 

- สงป.15 จํานวนนักศึกษา

คงอยู่ 6,007 คน 

- สงป.16 ผูส้ําเร็จ

การศึกษา 

ได้งานทําหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 

เดือนหลังจากจบ  

ร้อยละ 83 

- สงป.17 ผู้สําเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 86 

- สงป.18 ผูส้ําเร็จ

การศึกษา 

ท่ีจบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  

ร้อยละ 83 

- สงป.19 จํานวนผูเ้ขา้รับ

บริการ 2500 คน 

- สงป.20 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการ

แก่สังคม 70 โครงการ/

กิจกรรม 

- สงป.21 จํานวนครู/

ผูบ้ริหารที่เขา้รับการ

พัฒนา 60 คน 

- สงป.22 ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.23 ความพึงพอใจ

ของผู้เขา้รับการพัฒนา

และหน่วยงานผูใ้ช้ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 85 

- สงป.24 งานบริการ

วิชาการแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ร้อย

ละ 85 

- สงป.25 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเขา้รับการ

พัฒนาภายในระยะเวลาที่

กําหนด ร้อยละ 85 

- สงป.26 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

24  โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.27 จํานวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม  

3600 คน 

- สงป.28 โครงการที่บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ร้อยละ 85 

- สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่

แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ร้อยละ 85 

- สงป.30 จํานวน

โครงการวิจยั  

12 โครงการ 

- สงป.31 จํานวนโครงการ 

วิจัยที่แล้วเสร็จ  

10 โครงการ 

- สงป.32 จํานวนผลงานวิจัย 

เป็นไปตาม 

มาตรฐานที่กําหนด  

12 ผลงาน 

- สงป.33 โครงการวิจัยที่แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด  

ร้อยละ 85 



ฉ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 261,698,700 บาท 

 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน  รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งรากฐานการพัฒนาที่สมดลุสูส่ังคม 578,000 0.22 

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 578,000  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียม

กันในสังคม 

255,120,700 97.49 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 6,921,700  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 247,549,000  

แผนงาน : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 650,000  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิยและนวัตกรรม 6,000,000 2.29 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย 6,000,000  

รวมทั้งสิ้น 261,698,700 100 



 
 

 

ช 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ  

หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ  แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดลุ 

สู่สังคม 

     578,000 
     

578,000 0.22 

แผนงาน : สนับสนนุเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพื่อการศกึษา      578,000      578,000 0.22 

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา      578,000      578,000 0.22 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

60,099,000 7,392,200 3,780,000 1,792,300 10,874,700 10,953,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 85,729,400 10,900,800 255,120,700 97.49 

แผนงาน : สนับสนนุการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน - - - - - - - - - 6,921,700 - 6,921,700 2.64 

โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษา - - - - - - - - - 6,921,700 - 6,921,700 2.64 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 60,099,000 7,392,200 3,780,000 1,792,300 10,874,700 10,953,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 78,157,700 10,900,800 247,549,000 94.59 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 17,693,800 - - - 7,403,000 5,770,600 - 5,000,000 15,000,000 - 3,400,800 54,268,200 20.74 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร ์ 42,405,200 7,392,200 3,780,000 1,792,300 3,471,700 5,182,400 5,395,200 6,641,600 31,562,500 75,157,700 3,500,000 186,280,800 71.18 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวชิาการ          3,000,000 4,000,000 7,000,000 2.67 

แผนงาน : อนุรกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม          650,000  650,000 0.25 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม          650,000  650,000 0.25 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัยและนวัตกรรม 

         6,000,000  6,000,000 2.29 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนนุการวจิัย          6,000,000  6,000,000 2.29 

ผลผลิต : ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู ้          6,000,000  6,000,000 2.29 

รวมท้ังสิ้น 60,099,000 7,392,200 3,780,000 1,792,300 10,874,700 11,531,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 91,729,400 10,900,800 261,698,700 100.00 

 

 

 



 
 

 

ซ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 73,063,500 27.92 

เงินเดอืน 60,099,000  

ค่าจ้างประจาํ 7,392,200  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,780,000  

ค่าจ้างชั่วคราว 1,792,300  

งบด าเนนิงาน 27,800,900 10.62 

ค่าตอบแทน 10,874,700  

ค่าใชส้อยและวัสด ุ 11,531,000  

ค่าสาธารณูปโภค 5,395,200  

งบลงทุน 58,204,100 22,24 

ค่าครุภัณฑ ์ 11,641,600  

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 46,562,500  

งบเงินอดุหนุน 91,729,400 35.05 

งบรายจ่ายอ่ืน 10,900,800 4.17 

รวม 261,698,700 100 



 
 

 

ฌ 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดลุสู่สังคม      578,000      578,000  

แผนงาน : สนับสนนุเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา      578,000      578,000  

โครงการ : จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา      578,000      578,000  

1.งานจัดการศึกษา      578,000      578,000  

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต      201,300      201,300  

131111100100 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์แท็บเล็ต ระดับประถม      201,300      201,300  

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม      376,700      376,700  

131111100200 โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์แท็บเล็ต ระดับมัธยม      376,700      376,700  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน  

ในสังคม 

60,099,000 7,392,200 1,792,300 3,780,000 10,874,700 10,953,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 85,729,400 10,900,800 255,120,700  

แผนงาน : สนับสนนุการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - - - - - - - - 6,921,700 - 6,921,700  

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่ระดบัอนุบาลฯ - - - - - - - - - 6,921,700 - 6,921,700  

1.งานจัดการศึกษา - - - - - - - - - 6,921,700 - 6,921,700  

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย          589,150  589,150  

131422100300 งานสนับสนุนการจดัการศึกษาช้ันพื้นฐานระดับปฐมวัย          589,150  589,150  

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต          1,706,030  1,706,030  

131422100400 งานสนับสนนุการจัดการศกึษาช้ันพื้นฐานระดับประถมศกึษา          1,706,030  1,706,030  

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม          4,626,520  4,626,520  

131422100500 งานสนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับมัธยมศกึษา          4,626,520  4,626,520  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 60,099,000 7,392,200 1,792,300 3,780,000 10,874,700 10,953,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 78,157,700 10,900,800 247,549,000  

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,693,800 - - - 7,403,000 5,770,600 - 5,000,000 15,000,000 - 3,400,800 54,268,200  

1.งานจัดการศึกษา - - - - 235,400 1,606,600 - 5,000,000 15,000,000 - 850,000 22,692,000  

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - 235,400 1,606,600 - 5,000,000 15,000,000 - 850,000 22,692,000  

131433100600 งานบริหารจดัการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     131,000 566,750      697,750  

131433100700 งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้     68,400 795,850      864,250  

131433100800 จัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําป ี2556      200,000      200,000  

131433100900 พัฒนาหลักสตูรใหม ่     36,000 44,000      80,000  

131433101000 พัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           850,000 850,000  

131433101100 จัดซ้ือครุภัณฑก์ารเรียนการสอน        5,000,000    5,000,000  

131433101200 ก่อสร้างอาคารหอดดูาวพร้อมครุภัณฑ ์         15,000,000   15,000,000  

2.งานจัดการศึกษา              

1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 17,693,800    7,167,600 4,164,000     2,550,800 31,576,200  

131433201300 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 17,693,800    7,167,600 4,164,000     2,550,800 31,576,200  



 
 

 

ญ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 42,405,200 7,392,200 1,792,300 3,780,000 3,471,700 5,182,400 5,395,200 6,641,600 31,562,500 75,157,700 3,500,000 186,280,800  

1.งานจัดการศึกษา - - - - 623,200 1,743,360 - 1,868,100 - 500,000 - 4,734,660  

1020000 คณะครุศาสตร์ - - - - 229,800 807,320 - 698,000 - 500,000 - 2,235,120  

131434101400 พัฒนาศักยภาพนกัศกึษา     211,800 752,320      964,120  

131434101500 พัฒนาศักยภาพอาจารย์     18,000 55,000      73,000  

131434101600 สนับสนุนทรัพยากรในการจดัการศึกษา        698,000    698,000  

131434101700 งานพัฒนาการจัดการศกึษาพเิศษ          500,000  500,000  

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 291,400 432,400 - 804,500 - - - 1,528,300  

131434101800 งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ คมส.     42,000 210,800      252,800  

131434101900 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา คมส.     126,000 210,000      336,000  

131434102000 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต คมส.     44,200 90,800      135,000  

131434102100 สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอน คมส.        804,500    804,500  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ - - - - 102,000 503,640 - 365,600 - - - 971,240  

131434102200 สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจดัการด้านการศกึษา     91,200 484,440      575,640  

131434102300 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 คณะวทิยาการจัดการ        365,600    365,600  

131434102400 ศูนยบ์่มเพาะธุรกจิชุมชนคณะวทิยาการจัดการ     10,800 19,200      30,000  

2.งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา 42,405,200 7,392,200 1,792,300 3,780,000 2,848,500 3,439,040 5,395,200 4,773,500 31,562,500 74,657,700 3,500,000 181,546,140  

1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 42,405,200 7,392,200 1,792,300 3,780,000 2,848,500 3,439,040 5,395,200 3,944,200 31,562,500 73,417,700  175,976,840  

131434202500 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 42,405,200 7,392,200 1,792,300 3,780,000 2,848,500 3,439,040 5,395,200 3,944,200 31,562,500 73,417,700  175,976,840  

1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน - - - - - - - 54,900 - - 850,000 904,900  

131434202600 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน        54,900   447,960 502,860  

131434202700 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา           402,040 402,040  

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา        229,500    229,500  

131434202800 สนับสนนุทรัพยากรในการจัดการศกึษาและการบริหารจัดการ        229,500    229,500  

1010400 ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - - 454,900 - 1,240,000 - 1,694,900  

131434202900 สนับสนนุทรัพยากรในการบริหารจัดการ        454,900    454,900  

131434203000 งานสนบัสนนุทุนการศกึษาสําหรับนกัศกึษา          1,240,000  1,240,000  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา        90,000    90,000  

131434203100 จัดซ้ือครุภัณฑ ์        90,000    90,000  

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 2,650,000 2,650,000  

131434203200 งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ           1,350,000 1,350,000  

131434203300 งานสนับสนนุการพัฒนาวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ           1,300,000 1,300,000  

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ          3,000,000 4,000,000 7,000,000  

1.งานสนับสนนุการจัดการศึกษา              

1020000 คณะครุศาสตร์           1,600,000 1,600,000  



 
 

 

ฎ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

131435103400 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศกึษา           655,000 655,000  

131435103500 พัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา           945,000 945,000  

2.งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา          3,000,000 4,000,000 7,000,000  

1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง           1,600,000 1,600,000  

131435203600 งานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย           1,600,000 1,600,000  

1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน           400,000 400,000  

131435203700 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน           400,000 400,000  

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา           200,000 200,000  

131435203800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน           200,000 200,000  

1010400 ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา           200,000 200,000  

131435203900 งานบริหารจัดการกองพัฒนานกัศกึษา           200,000 200,000  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา          3,000,000  3,000,000  

131435204000 รู้จักอาเซียน          505,840  505,840  

131435204100 พัฒนาคุณภาพชีวิต          726,000  726,000  

131435204200 บูรณาการบรกิารวชิาการกบัการจัดการเรียนการสอน          267,460  267,460  

131435204300 พระราชดําริ          457,000  457,000  

131435204400 พัฒนาเด็กและเยาวชน          405,000  405,000  

131435204500 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา          638,700  638,700  

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม          650,000  650,000  

ผลผลิต : ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม          650,000  650,000  

2.งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา          650,000  650,000  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา          650,000  650,000  

131446204600 สืบสานและเผยแพร่ประวัตศิาสตร ์          246,500  246,500  

131446204700 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม          248,500  248,500  

131446204800 ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม          155,000  155,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม          6,000,000  6,000,000  

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย          6,000,000  6,000,000  

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้          6,000,000  6,000,000  

2.งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา          6,000,000  6,000,000  

1060000 สถาบันวจิัยและพัฒนา          6,000,000  6,000,000  

131657204900 สนับสนุนทนุเพื่อทํางานวจิัยภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิัยแหง่ชาติ          6,000,000  6,000,000  

รวมท้ังสิ้น 60,099,000 7,392,200 1,792,300 3,780,000 10,874,700 11,531,000 5,395,200 11,641,600 46,562,500 91,729,400 10,900,800 261,698,700 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 

แผนงาน : สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 

โครงการ  : จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

1.งานจัดการศึกษา 

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต  

131111100100 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระดับประถมศกึษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 1. การสรา้งรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 

แผนงบประมาณ: 1.15 สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม

หลักสูตร สง่เสรมิการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีเนื้อหาทีส่่งเสรมิ

การเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสตูร 

ผลผลิต: โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 

2.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึน้ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 201,300   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  คณะครุศาสตร์   

                โรงเรียนประถมสาธิต 

ผู้รับผดิชอบ : ผศ.ศริพร  เหล่าเมือง 

  

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ  

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองและความมั่นคง  รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย 1.นโยบาย

เร่งด่วนท่ีเร่ิมดําเนินการในปีแรก ข้อ 1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับโรงเรียนโดยการจัดให้นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 1 ปีการศึกษา 2556 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 โรงเรียนประถมสาธิต เป็นโรงเรียนท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการ

เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมี

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 จํานวน 72 คน 2 ห้องเรียน ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 2 คน โรงเรียนจึง

มุง่หวังให้การจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพโดยเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์  มีความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลกเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 
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3. เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1  มีความสามารถในการค้นควา้หาความรู้และจัดการ

ความรู้ด้วยตนเอง  

4. เพื่อสง่เสริมครูผู้สอนได้มศีักยภาพการจัดการศึกษาที่สูงขึน้ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 

 

1.2 

จํานวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2556 

ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  

จํานวนครูผู้สอนได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

72 

 

2 

คน 

 

คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ทุกคนได้รับการสง่เสริมด้านการเรียนการสอนโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ 

แท็บเล็ต 

2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการสอน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้และมคีวามสามารถในการค้นควา้

หาความรูแ้ละจัดการความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดปีการศึกษา 2556 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดบั 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบพัสดุการ

จัดซือ้ครุภัณฑ ์

            

2 ดําเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะที่กําหนด             

3 ส่งมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนและบุคลากร             

4 พัฒนาการเรียนการสอนค้นหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต 

            

5 ประเมินผลการเรียนการสอน             

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

72 เคร่ือง  72  เคร่ือง 

 

  

2 จัดซือ้ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้

ครูผู้สอน  

2 เคร่ือง  2  เคร่ือง 

 

  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 74 

คน ( นร. 72 คน ครู 2 คน) 

201,300  201,300   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซือ้ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แท็บเล็ตใหน้ักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1 จํานวน 74 คน  

( นร. 72 คน ครู 2 คน) 

งบดําเนินงาน 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

74 

 

 

 

 

74 

2,720 

 

 

 

 

2,720 

    201,300 

 

 

 

 

201,300 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       201,300  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1 .  จั ด ซื้ อ  จั ด ห า เ ค ร่ื อ ง

ค อม พิ ว เ ตอ ร์ แ ท็ บ เ ล็ ต ใ ห้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 จํานวน 74 คน  

( นร. 72 คน ครู 2 คน) 

    201,300       

รวม     201,300       

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131111100101 จัดซือ้จัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ฯ 

 1020108 1202 5102010100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   201,300    

รวม       201,300   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 

2. นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามสามารถในการคน้หาความรู้และจัดการความรู้ดว้ยตนเอง 

  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

จํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ปีการศึกษา 2556 มีความสามารถในการบริหารจัดการหาความรู้ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1. บรรลุตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเคร่ืองมอืในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 ใชแ้บบบันทึกข้อมูล แบบทดสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

3.2 ใชแ้บบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและ

การพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 1 : นโยบายเร่งดว่นท่ีจะเร่ิมดําเนนิการในปีแรก 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2569 

 ยุทธศาสตร์ :  มุง่พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตอ้งการท้องถิ่น 

สังคมและประเทศ  โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศกึษา 

2.3. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 :  จาํนวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ   

3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนนิการได้ทันที 
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1020109 โรงเรยีนสาธิตมัธยม 

131111100200 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระดับมัธยมศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสรา้งรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส่ังคม  

แผนงบประมาณ: แผนงาน : 1.15 สนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม

หลักสูตรสง่เสรมิการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนือ้หาที่ส่งเสรมิการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสตูร 

ผลผลิต: โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  

     เพื่อจัดการศึกษา 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แทบ็เล็ต) และ 

    ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 376,700 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู้รับผดิชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 12  

กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสาธิต  (มัธยม)  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ราชการ  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(แท็บเล็ต) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อวางแผนการดําเนินงานตามโครงการและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่การบริหารการจัดการศกึษาของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)  โดยมุ่งเน้นให้การ

สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อเป็นการสนับสนุน

ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้สูงขึ้นตามสทิธิท่ีกําหนดไวใ้ห้สอดคลอ้งกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ

คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับชัน้มัธยมศกึษาให้มคีุณภาพสูง นักเรียนสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นสถานท่ีค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสวัสดิการพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน เช่น การสร้างความมั่นคงด้าน

รายได้และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่เยาวชน สร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  

รวมท้ังให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชวีติ การขยายโอกาสทางการศกึษาให้โอกาส

ทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง

ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้รับ     เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อใชใ้นการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึน้และได้มาตรฐาน   
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. เพื่อให้ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สําหรับการเรียนการสอน 

3. เพื่อนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร 

4. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มกีารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึ้นและได้มาตรฐาน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 124 คน 

1.2 ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มีคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ใช้ในการเรียนการสอน 5 คน 

1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนือ้หาที่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสตูร 

124 คน 

1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  มกีารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึน้และได้มาตรฐาน 80 ร้อยละ 

 

2. เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.2 ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สําหรับการเรียนการสอน 

2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร  

2.4 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึ้นและได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  ได้รับการสนับสนุนตามโครงการตลอดปีการศึกษา 

3.2 ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มีคอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใชใ้นการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษา 

3.3 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

3.4  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  มกีารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึ้นและได้มาตรฐานตลอดปี

การศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตค. 55 วันสิน้สุด: 30 กย. 56 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ             

2 เสนอโครงการ             

3 จัดซือ้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)             

4 จัดการเรียนการสอนด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพก 

(แท็บเล็ต) 

            

5 ประเมินผลการเรียนรู้             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 

หน่วย

นับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ 1 คร้ัง 1    

2 เสนอโครงการ 1 คร้ัง 1    

3 จัดซือ้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 1 คร้ัง 1    

4 จัดการเรียนการสอนด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

(แท็บเล็ต) 

129 เคร่ื

อง 

129/1 129/1 129/1 129/1 

5 ประเมินผลการเรียนรู้       

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปรมิาณรวมทั้งสิ้น 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

พ.ค

. 
มิ.ย. ก.ค. 

ส.ค

. 
ก.ย. 

1 ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ - - - - - 

2 เสนอโครงการ - - - - - 

3 จัดซือ้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 376,700 376,700    

4 จัดการเรียนการสอนด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์    

พกพก (แทบ็เล็ต) 

- - - - - 

5 ประเมินผลการเรียนรู้ - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 376,700 376,700    
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1  : 

นักเรียนชั้น ม.1 ไดร้ับเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไดร้ับ

การพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 

      376,700  

1.1 จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.1 124 คน 124 เคร่ือง ๆละ 2,920 บาท 362,100  

1.2 จัดให้ครูใชป้ระกอบการสอน 5 คน 5 เคร่ือง ๆละ 2,920 บาท 14,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       376,700  

หมายเหตุ    

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

 

ค่า

สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 

 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมท่ี 1  : 

นักเรียนชั้น ม.1 ได้รับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สูงขึน้ 

           

1.1 จัดการเรียนการสอน

นักเรียนชั้น ม.1 

- - - - 376,700 - - - - - 376,700 

รวม - - - - 376,700 - - - - - 376,700 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131111100201 จัดการเรียนการสอน

โดยใชค้อมพิวเตอร์ฯ 

1020109 1202 5102010100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ           376,700        

รวมท้ังสิ้น 376,700    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. ครูมีคอมพวิเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง

เหมาะสมตามหลักสูตร 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มกีารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึ้นและได้มาตรฐาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ    124  คน 

1.2 ครูมีคอมพวิเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 5 คน 

1.3 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร  2  ภาคเรียน 

1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มกีารพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงขึ้นและได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 สํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

3.2 สํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 .: การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสูส่ังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 1 : นโยบายเร่งดว่นท่ีจะดําเนินการในปแีรก  

 นโยบายย่อยท่ี 1.5 .: จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

 นโบยายท่ี 1 :  นโยบายเร่งดว่นท่ีจะดําเนินการในปแีรก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 1.5 :   จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

2556 (สงป.) 
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 2.3.1  ตัวช้ีวัดท่ี 2 :    จํานวนนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

124 คน 

 2.3.2  ตัวช้ีวัดท่ี  4 :   นกัเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้รับเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา  

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น   

3. ความพร้อมของโครงการ  

สามารถดําเนนิการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.งานจัดการศึกษา 

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

131422100300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิที่กําหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการสนับสนนุการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี   โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย 

2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 589,150     บาท     

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์  

หน่วยงาน :  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์  

  

  

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นการลดค่าใชจ้่ายของผู้ปกครอง    

ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  4  ระดับ   ประกอบด้วยชั้นเตรียมปฐมวัย 

จํานวน ๒ ห้องเรียน ปฐมวัย 1 – ปฐมวัย 3 จํานวน 6 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 8 ห้องเรียน  มีนักเรียนปฐมวัย ท้ังหมด  216  

คน  โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม   สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  

Approach) และการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ( Whole  Language  Approach)  โดยจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยจึงจําเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร  เพื่อใชใ้นการปฏบัิตแิละการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาและกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ   216 คน 

1.2 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

ปฐมวัย 
6 กจิกรรม 

1.3 ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 4 ระดับชั้น 

1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่ไดรั้บการสนับสนุนตามโครงการ 85 ร้อยละ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียนปฐมวัยได้รับการสง่เสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กจิกรรมการเรียนการสอน รวมท้ัง

พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน   

2.2 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน   

2.3 ความพงึพอใจของผู้ปกครอง ทีไ่ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ   

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

  จํานวนนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับช้ัน  คิดเป็นร้อยละ 100 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา  12 เดอืน วันเร่ิมตน้ : 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด : 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การบริหารและการจัดการเรียนการสอน             

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย             

 - จัดซือ้หนังสือเรียน             

 - จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์การเรียน             

 - จัดซือ้คา่เคร่ืองแบบเรียน             

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน             

3 ประเมนิผลการด าเนนิงาน             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน       

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน 5 คร้ัง 1 1 2 1 

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน 3 คร้ัง  1 1 1 

 -  ค่าวัสดงุานบ้าน-งานครัว 3 คร้ัง 1 1 1  

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา       

 โดยไม่เสยี คชจ.       

 - จัดซือ้หนังสือเรียน 1 คร้ัง   1  

 - จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์การเรียน 2 คร้ัง     

     - ภาคเรียน  2/2555    1   

     - ภาคเรียน  1/2556     1  

 - จัดซือ้คา่เคร่ืองแบบเรียน 1 คร้ัง   1  

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 7 คร้ัง 1 2 1 3 

3 ประเมนิผลการด าเนนิงาน       

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 351,050     

 งบเงินอดุหนุน      

 1.ค่าตอบแทน      

 2.ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน 250,000 50,000 50,000 100,000 50,000 

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน 56,050  18,600 18,600 18,850 

 -  ค่าวัสดงุานบ้าน-งานครัว 45,000 15,000 15,000 15,000  

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 238,100     

 โดยไม่เสยี คชจ.      

 - จัดซือ้หนังสือเรียน 43,200   43,200  

 - จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์การเรียน      

     - ภาคเรียน  2/2555 19,700  19,700   

     - ภาคเรียน  1/2556 21,600   21,600  

 - จัดซือ้คา่เคร่ืองแบบเรียน 64,800   64,800  

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 88,800 4,460 8,930 4,460 70,950 

3 ประเมนิผลการด าเนนิงาน      

 รวมทั้งสิ้น 589,150 69,460 112,230 267,660 139,800 



16 
  

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน       351,050  

 งบเงินอดุหนุน         

 1.ค่าตอบแทน         

 2.ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน 5 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท 250,000  

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน 3 คร้ัง     56,050  

 - ค่าวัสดงุานบ้าน-งานครัว 3 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 15,000 บาท 45,000  

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา       238,100  

 โดยไม่เสยี คชจ.         

 งบเงินอดุหนุน         

 1.จัดซือ้หนังสือเรียน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 43,200 บาท 43,200  

 2.จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์การเรียน 2 ภาค 1 งาน ๆ ละ 19,700 บาท 19,700  

 (ภาคเรียน 2/2555,1/2556)  การศึกษา 1 งาน ๆ ละ 21,600 บาท 21,600  

 3.จัดซือ้ค่าเคร่ืองแบบเรียน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 64,800 บาท 64,800  

 4.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน         

 4.1กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 58,000 บาท 58,000  

        -ค่าจา้งเหมารถ 3 คัน ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 8,000 บาท 24,000  

        -ค่าอาหาร 162 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 40 บาท 6,480  

        -ค่าอาหารว่าง 162 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 8,100  

        -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 19,420 บาท 19,420  

 4.2กิจกรรมทําบุญในวันพระ 6 คร้ัง      30,800  

       -ค่าจา้งเหมารถ(รถบัส) 3 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 2,500 บาท 7,500  

       -ค่าจา้งเหมารถ(รถตู้) 3  คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  

       -ค่าชุดไทยธรรม 6 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 600 บาท 3,600  

       -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 16,700 บาท 16,700  

3 ประเมินผลการดําเนินงาน         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 589,150  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน         351,050  351,050 

2.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา         238,100  238,100 

3.ประเมินผลการดําเนินงาน            

รวม         589,150  589,150 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131422100301 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ 

เพื่อใชใ้นกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

1020107 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 65,000 83,600 133,600 68,850 

131422100302 สนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

1020107 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 4,460 28,630 134,060 70,950 

รวม 69,460 112,230 267,660 139,800 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการสง่เสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับโอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 วัดตามเปูาหมายเชงิปริมาณ 

- ร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสง่เสริม การจัดการศึกษาและจัดกจิกรรมการเรียนรู้

สําหรับเด็กปฐมวัย 

- ร้อยละของจํานวนนักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ร้อยละของจํานวนผู้ปกครองท่ีสามารถลดค่าใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุนตาม

โครงการ 

1.2 วัดตามเปูาหมายเชงิคุณภาพ 

- นักเรียนปฐมวัยได้รับการสง่เสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กจิกรรมการเรียนการสอน 

รวมท้ังพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน   

- ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน   

- ความพงึพอใจของผู้ปกครอง ทีไ่ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ   

1.3 วัดตามเปูาหมายเชงิเวลา 

- จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการจัดกจิกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 ใชแ้บบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 ใชแ้บบรายงานสรุปนักเรียนสําเร็จการศึกษา 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศกึษา 

 2.1.2   นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชวีติ 

          นโยบายย่อยท่ี 4.4 : ศาสนา  ศลิปะและวัฒนธรรม 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 2.2.1   นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 : จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ          

2.3.2 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 : ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน                   

3. ความพร้อมของโครงการ     ดําเนนิการได้ทันที 
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1020108 โรงเรยีนประถมสาธิต 

131422100400 งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทา่เทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิที่กําหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,706,030   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  คณะครุศาสตร์ 

                โรงเรียนประถมสาธิต 

ผู้รับผดิชอบ :  ผศ.ศริพร  เหล่าเมือง 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   

2551 ในระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6)  เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะ พื้นฐานด้านการอ่าน

การเขียน การคิดคํานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็น

มนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อ

การศกึษาตอ่  การประกอบอาชพีและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุง่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพืน้ฐานความเช่ือวา่ ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการ

เรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีจํานวน

นักเรียน 427 คน จํานวน 12 ห้องเรียน  ดังนั้น โรงเรียนจึงมุ่งหวังในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นถึงการ

พัฒนาคุณภาพชวีติอยา่งสมบูรณ์และสมดุลท้ังดา้นร่างกาย สตปัิญญา อารมณ ์สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน้จัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ มุง่พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาต ิ  

การจัดการศกึษาระดับประถมศกึษาเป็นการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นงบอุดหนุนให้

นักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ี

เตบิโตเป็นกําลังของชาต ิ

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

3. เพื่อสง่เสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ 
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4. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 1.1 มีนกัเรียนที่เข้าใหมป่ีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 72 คน 

 1.2 มีนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 - 6 (ภาคเรียนที่ 2/2555) 427 คน 

2 จัดซือ้ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน ให้นักเรียนตามสิทธิ เรียนฟรี 

15 ป ี

-  จัดซือ้หนังสือเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิทีก่ําหนดไว้  จํานวน 

-  จัดซือ้อุปกรณ์การเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้  จํานวน 

-  จัดซือ้เคร่ืองแบบนักเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสทิธิที่กําหนดไว้  จํานวน 

-  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นักเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้  จาํนวน 

 

 

427 

427 

427 

12 

 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

คร้ัง 

3 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

-  ส่งเสรมิดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

-  การส่งตัวแทนนกัเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 

-  กิจกรรมวันสําคัญประจําปี ( วันปใีหม่, วันเข้าพรรษา,  วันแม่,  วันพอ่, วันเด็ก ) 

 

1 

16 

4 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

4 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาตามธรรมชาติ 

-  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสี นกัเรียนทุกคน 

-  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ์

-  การส่งเสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การส่งเสรมิกิจกรรมการเข้าค่ายตา่ง ๆ ( คา่ยลูกเสือสํารอง ค่ายลูกเสือสามัญ  

ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายพุทธบุตร  กฬีา ) 

 

1 

1 

1 

7 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

5 กิจกรรมการจัดซือ้วัสด ุ

-  การจัดซือ้วัสดสุํานักงาน 

-  การจัดซือ้วัสดเุพื่อใชใ้นการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 

 

4 

4 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

6 จัดซือ้ครุภัณฑ ์

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

1 

1 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

7 กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร 

-  ส่งเสรมิการวิจัยในชัน้เรยีน 

-  สง่เสรมิการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

-  ส่งเสรมิการเข้าร่วมประชุม สมัมนา 

 

6 

5 

6 

 

เรื่อง 

คร้ัง 

คร้ัง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา มผีลการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 

2.2 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุนร้อยละ 100 

2.3 ผู้บริหารและคณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตอ่เนื่อง มคีุณภาพจากการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปี

การศึกษา 

3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดปีการศึกษา 
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3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ตลอดปีการศึกษา 

3.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษาปี 2555 มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

อย่างมมีาตรฐานและคุณภาพขัน้ตํ่าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนมนีาคม 2556 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 นักเรียนที่เข้าใหม่ปกีารศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 และชั้นอื่น  

            

2 จัดซือ้ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน 

ให้นักเรียนตามสิทธิ เรียนฟรี 15 ป ี

            

 2.1  จัดซือ้หนังสือเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิทีก่ําหนดไว ้              

 2.2  จัดซือ้อุปกรณ์การเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่

กําหนดไว้   

            

 2.3  จัดซือ้เคร่ืองแบบนกัเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่

กําหนดไว้   

            

 2.4  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นักเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตาม

สิทธิที่กําหนดไว้   

            

3 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ             

 3.1  ส่งเสรมิด้านการพัฒนาหลกัสูตร 

 

            

 3.2  การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้าร่วมการแขง่ขัน

ทักษะทางวิชาการ 

            

 3.3  กิจกรรมวันสําคญัประจําปี ( วันเข้าพรรษา  วันแม่  วัน

พ่อ วันเด็ก ) 

            

4 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาตามธรรมชาติ             

 4.1  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสี              

 4.2  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์             

 4.3  การส่งเสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

            

 4.4  การส่งเสรมิกิจกรรมการเข้าค่ายต่าง ๆ  

( ค่ายลูกเสือสํารอง ค่ายลูกเสือสามญั   

ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์   

ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายพุทธบุตร  กฬีา ) 

            

5 กิจกรรมการจัดซือ้วัสด ุ             

 5.1  การจัดซือ้วัสดุสํานักงาน             

 5.2  การจัดซือ้วัสดุเพื่อใชใ้นการศึกษาและสื่อการเรียนการ

สอน 
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ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

6 จัดซือ้ครุภัณฑ ์             

 6.1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร             

 6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์             

7 กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร             

 7.1  ส่งเสรมิการวิจัยในชัน้เรยีน             

 7.2  ส่งเสรมิการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการจัดการศึกษา

ยุคปฏิรูปการศึกษา 

            

 7.3  ส่งเสรมิการเข้าร่วมประชมุ สัมมนา             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 นักเรียนที่เข้าใหม่ปกีารศึกษา 2556 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1 และชั้นอื่น  

72 คน  72 คน   

2 จัดซือ้ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เคร่ืองแบบนักเรียน ให้นักเรียนตามสทิธิ เรียน

ฟรี 15 ปี 

1 คร้ัง     

 - จัดซือ้หนงัสือเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิ

ที่กําหนดไว้  (427 คน) 

1 คร้ัง  1 คร้ัง   

 - จัดซือ้อุปกรณ์การเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตาม

สิทธิที่กําหนดไว้  (427 คน) 

2 คร้ัง  1 คร้ัง 1 คร้ัง  

 - จัดซือ้เคร่ืองแบบนกัเรียน ชั้น ป. 1 – 6 

ตามสิทธิทีก่ําหนดไว ้ (427 คน) 

1 คร้ัง   1 คร้ัง  

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นักเรียนชั้น ป. 1 

– 6 ตามสทิธิที่กําหนดไว้   

12  คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 4 คร้ัง 

3 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ       

 - ส่งเสรมิด้านการพัฒนาหลักสูตร 1  คร้ัง 1 คร้ัง    

 - การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้า

ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

16 คร้ัง 4 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง 

 - กิจกรรมวันสําคญัประจําปี ( วันปีใหม่,วัน

เข้าพรรษา,  วันแม,่  วันพ่อ,  

วันเด็ก ) 

4 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง  2 คร้ัง 

4 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาตามธรรมชาติ       

 - การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสี  1 คร้ัง 1 คร้ัง    

 - การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภฏั

สัมพันธ ์

1 คร้ัง 1 คร้ัง    

 - การส่งเสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 คร้ัง    1 คร้ัง 

 - การส่งเสรมิกิจกรรมการเข้าคา่ยต่าง ๆ ( 7 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 
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ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ค่ายลูกเสือสํารอง ค่ายลูกเสือสามัญ  ค่าย

คณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่าย

ภาษาอังกฤษ  คา่ยพุทธบุตร  กีฬา ) 

5 กิจกรรมการจัดซือ้วัสด ุ       

 - การจัดซือ้วัสดุสํานกังาน 8 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 

 - การจัดซือ้วัสดุเพื่อใชใ้นการศึกษาและสื่อ

การเรียนการสอน 

8 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 

6 จัดซือ้ครุภัณฑ ์       

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง    

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง    

7 กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร       

 - ส่งเสรมิการวิจัยในชั้นเรยีน 6 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง  1 เรื่อง 

 - ส่งเสรมิการเขา้ร่วมศึกษา อบรมแนวการ

จัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

5 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง  

 - ส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 6 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 รับนักเรียนที่เข้าใหม่ปกีารศึกษา 2556 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอืน่  

45,000  45,000   

2 จัดซือ้ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เคร่ืองแบบนักเรียน ให้นักเรียนตามสทิธิ 

เรียนฟรี 15 ปี 

865,280 53,100 461,280 280,100 70,800 

3 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการ 

42,000 - 33,500 2,000 6,500 

4 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาตามธรรมชาติ 190,800 94,000 34,000 24,000 38,800 

5 กิจกรรมการจัดซือ้วัสด ุ 334,950 103,700 103,700 83,700 43,850 

6 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 188,000 188,000    

7 กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร 40,000 14,000 16,500 4,500 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,706,030 452,800 693,980 394,300 164,950 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 รับนักเรียนที่เข้าใหม่ปกีารศึกษา 2556 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอืน่  

        

 1.1 วัสดุ (กระดาษ ซองน้ําตาล  

ค่าถ่ายเอกสาร คา่หนงัสือ ฯลฯ) และบัตร

ประจําตัวนักเรียน 

1 คร้ัง     45,000  

2 จัดซือ้ หนงัสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เคร่ืองแบบนักเรียน ให้นักเรียนตามสทิธิ 

เรียนฟรี 15 ปี 

      865,280  

 2.1  จัดซือ้หนังสือเรียน  

ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้   

6 ชั้นปีๆละ 1 คร้ัง   321,880  

 2.2  จัดซือ้อุปกรณ์การเรียน  

ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้   

 

6 ชั้นปีๆละ 2 คร้ัง   172,600  

 2.3  จัดซือ้เคร่ืองแบบนกัเรียน  

ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้   

6 ชั้นปีๆละ 1 คร้ัง   158,400  

 2.4  จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้   

6 ชั้นปีๆละ 12 คร้ัง   212,400  

3 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการ 

      42,000  

 3.1  ส่งเสรมิด้านการพัฒนาหลกัสูตร 

- ค่าวัสดุ (กระดาษ, คา่ถ่ายเอกสาร ฯ) 

- ค่าตอบแทน (6x600x2) 

1 คร้ังๆละ      

2,800 

7,200 

 

 3.2  การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น  

ป. 1 – 6 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าวัสด ุ

16 คร้ัง      

 

 

13,000 

3,000 

 

 3.3  กิจกรรมวันสําคญัประจําปี  

( วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพอ่ วันเดก็ ) 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าวัสด ุ

4 คร้ัง      

 

2,500 

13,500 

 

4 กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาตามธรรมชาติ       190,800  

 4.1  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสี  

- ค่าใช้สอย  

 

1 คร้ังๆละ      

10,000 

 

 

 4.2  การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏ

สัมพันธ ์

- ค่าใช้สอย 

 

1 คร้ังๆละ      

 

80,000 
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 4.3  การส่งเสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าตอบแทน (18 ชม.ๆ 600 บาท) 

1 คร้ังๆละ      

 

10,000 

10,800 

 

 4.4  การส่งเสรมิกิจกรรมการเข้าค่ายต่าง ๆ 

( ค่ายลูกเสือสํารอง ค่ายลูกเสือสามญั  

ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่าย

ภาษาอังกฤษ  คา่ยพุทธบุตร กีฬา ) 

- คา่ใช้สอย 

- ค่าวัสด ุ

- ค่าตอบแทน (24 ชม.ๆ 600 บาท) 

7 คร้ัง      

 

 

 

60,000 

6,000 

14,000 

 

5 กิจกรรมการจัดซือ้วัสด ุ       334,950  

 5.1  การจัดซือ้วัสดุสํานักงาน 8 คร้ัง     168,000  

 5.2  การจัดซือ้วัสดุเพื่อใชใ้นการศึกษาและ

สื่อการเรียนการสอน 

8 คร้ัง     166,950  

6 จัดซือ้ครุภัณฑ ์       188,000  

 6.1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 คร้ังๆละ     98,000  

 6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คร้ังๆละ     90,000  

7 กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร       40,000  

 7.1  ส่งเสรมิการวิจัยในชัน้เรยีน 6 เรื่อง     15,000  

 7.2  ส่งเสรมิการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนว

การจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

5 คร้ัง 

 

    10,000  

 7.3  ส่งเสรมิการเข้าร่วมประชมุ สัมมนา 6 คร้ัง     15,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,706,030    
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. รับนัก เ รียนที่ เข้ าใหม่ปีการศึกษา 2556 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

        45,000   

2. จัดซื้อ  หนั งสือ เ รียน อุปกรณ์การเ รียน 

เคร่ืองแบบนักเรียน ให้นักเรียนตามสิทธิเรียน

ฟรี 15 ปี 

        865,280   

3. กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ         42,000   

4. กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาตามธรรมชาติ         190,800   

5. กิจกรรมการจัดซือ้วัสดุ         334,950   

6. จัดซือ้ครุภัณฑ์         188,000   

7. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร         40,000   

รวม         1,706,030   



28 
  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131422100401 รับสมัครนักศึกษา 1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน   45,000   

131422100402 จัดซือ้ หนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียนฯ 

1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 53,100 461,280 280,100 70,800 

131422100403 ส่งเสรมิพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ 

1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน - 33,500 2,000 6,500 

131422100404 ส่งเสรมิการพัฒนา

ตามธรรมชาติ 

1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 94,000 34,000 24,000 38,800 

131422100405 การจัดซือ้วัสด ุ 1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 103,700 103,700 83,700 43,850 

131422100406 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1020108 1603 8320019100 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 98,000    

131422100406 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1020108 1603 8329001100 คอมพิวเตอร์ 90,000    

131422100407 พัฒนาบุคลากร 1020108 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 14,000 16,500 4,500 5,000 

รวมท้ังสิ้น      452,800       693,980       394,300       164,950  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

2. ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

3. ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู้บริหาร ครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1. จํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่โรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย รอ้ยละ 100 

1.2. จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูข่องโรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย รอ้ยละ 100 

1.3. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

1.4. กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

1.5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1. ใชแ้บบบันทึกข้อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู ่และสาํเร็จการศึกษา 

3.2. ใชแ้บบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีได้รับการสนับสนุน

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปี โดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 

3.3. แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและ

การพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเชื่อม่ันและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายท่ี 1: นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดําเนนิการในปีแรก 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ : มุง่พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตอ้งการของ

ท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบัิตกิารประจําป ี(ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ) 
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 2.3.1  ยุทธศาสตร์ : มุง่พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตอ้งการของ

ท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.) 

 2.4.1  มาตรฐานท่ี 1: คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมอืง และพลเมอืงโลก 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : กําลังใจ กําลังกายท่ีสมบูรณ์ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพยีงพอในการดํารงชีวิต และพัฒนาสังคม 

 2.4.2  มาตรฐานท่ี 2: แนวการจัดการศกึษา 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มกีารพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาอย่างเป็น

ระบบและมีคุณภาพ 

2.5 ความสอดคล้องตามตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2556 

 2.5.1  โครงการการจัดการศึกษา 15 ปี  

  ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ : ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ : ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการ

สนับสนุน 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนนิการได้ทันที 
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1020109 โรงเรยีนสาธิตมัธยม 

131422100500 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : 4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิ์ที่กําหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.  จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 4,626,520 บาท       

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู้รับผดิชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 

  

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 12  

กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสาธิต  (มัธยม)  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ราชการ  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ  เพื่อวางแผนการดําเนินงาน         

ของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ    

ต่อการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)  โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน       

ในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ   

ท่ีกําหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูง นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เป็นสถานท่ี

ค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  

และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     โดยให้ความสําคัญกับ

การสร้างสวัสดิการพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน เชน่ การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่

เยาวชน สร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  รวมท้ังให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและ

สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมี

คุณภาพและท่ัวถึง สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ       

ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐาน   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และเลือกรับสื่อในเชิง

สร้างสรรค์ควบคู่กับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล  มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน        

โดยอาศัยหลักวิชาการ  ความรู้ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสํานึกและการแสดงออกท่ีดี

งาม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม    เสริมสร้างสุขภาพ    การปูองกันโรค     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ           

การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น  มีการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะยั่งยืน ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว ้ โดยมีกลไกของมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อนักเรียนท่ีเข้าใหมไ่ด้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมคีณุภาพ 

2. เพื่อนักเรียนท่ีคงอยูไ่ด้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมคีุณภาพ 

3. เพื่อผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

4. เพื่อให้นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบการศึกษา 

5. เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. เพื่อให้นักเรียนม ีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านยิม  จิตสํานกึและการแสดงออกท่ีดงีาม มีความรับผิดชอบตอ่

สังคม    

7. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ  การปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ 1 

120 คน 

1.2 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 

120 คน 

1.3 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 

120 คน 

1.4 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 

120 คน 

1.5 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 

120 คน 

1.6 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 

120 คน 

1.7 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 4 กิจกรรม 

1.9 จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศกึษาตามโครงการที่ไดรั้บการสนับสนนุ 2 ระดับชั้น 

 
2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน รอ้ยละ 100 

2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและมมีาตรฐานจนจบหลักสูตร 

2.3 นักเรียนมพีัฒนาการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้น

สุขภาพการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจากกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระวชิาสุขศึกษา

และการตรวจสุขภาพประจําปี ร้อยละ 80 
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3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 นักเรียนท่ีเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมี

คุณภาพตลอดปีการศึกษา  

3.2 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบการศึกษา 

3.3  นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.4  นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมคีุณภาพและมมีาตรฐานจนจบหลักสูตร 

3.5  นักเรียนมพีัฒนาการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านสุขภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตค. 55 วันสิน้สุด: 30 กย. 56 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ             

 งบอุดหนุน             

 งบด าเนินงาน             

1.1 ค่าใช้สอย             

1.2 ค่าวัสด ุ             

1.3 พัฒนาการเรียนการสอน             

 - ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาเรื่องการวัดผลและการวิจัยในชัน้เรยีน 

            

 - วางแผนการดําเนินงาน             

 - ติดตามประเมนิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             

 - สรุปและรายงานผลการดําเนินการ             

 - ค่าตอบแทนจ้างสอน             

 งบลงทุน             

 จัดซื้อครุภัณฑ์             

1.4 -  ประชุมพิจารณาจัดซือ้ครุภัณฑ ์             

1.5 -  จัดซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล             

2 กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี

            

2.1 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้             
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ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.3 ค่าหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดั             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ       

 งบอุดหนุน       

 งบด าเนินงาน       

1.1 ค่าใช้สอย       

 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 15  คร้ัง 1 7 5 2 

 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 10  คร้ัง 1 4 4 1 

 -ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2 คร้ัง  1 1  

 -วัสดุน้ํามันเชือ้เพลิง เบี้ยเลี้ยง การเดินทาง

ไป  ราชการ 

10 คร้ัง 1 4 4 1 

1.2 ค่าวัสดุ       

 -ค่าเอกสาร ตํารา วารสาร นวนิยาย          

หนังสือพมิพ ์

15 คร้ัง 2 5 5 3 

 -ค่าวัสดุยาห้องพยาบาล 1 คร้ัง  1   

 -วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 คร้ัง 1 1   

 -วัสดุสํานกังาน 500 ชิน้ 50 200 200 50 

1.3 พัฒนาการเรียนการสอน       

 - ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม

พัฒนาหลกัสูตร พัฒนาเรื่องการวัดผลและ

การวิจัยในชัน้เรยีน 

3 คร้ัง 1 1 1  

 - วางแผนการดําเนินงาน 3 คร้ัง 1 1 1  

 - ติดตามประเมนิผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

2 คร้ัง  1  1 

 - สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 1 คร้ัง    1 

 - ค่าตอบแทนจ้างสอนอาจารย์พเิศษ 15 คน 
 

6,350/200/1 คาบ/ บาท/

ปี

การศกึษา 

1,765 1,410 1,060 2,115 
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ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งบลงทุน 
 

     

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์       

 -  ประชุมพิจารณาการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 1 ครั้ง 1    

 -  จัดซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 1 เครื่อง  1   

2 กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี 

อย่างมคีุณภาพ 

      

2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 720/1 

 

คน/เทอม     

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้     360  

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     360  

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 698/1 

720/1 

คน/เทอม    

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้   342/1  360  

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   356/1  360  

2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด 720/1 คน/เทอม     

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้    360   

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    360   

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 ระดับช้ัน     

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้   ทัศนศกึษากรุง

รัตนโกสนิทร ์

กิจกรรมคณุธรรมฯ 

กิจกรรมสารสนเทศ,  

กิจกรรมด้านวชิาการ 

 
 

กิจกรรม 

ทัศนศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรมตามร้อย

พระเจ้าตาก  

จ.จันทบรุ ี

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณรวมทั้ง

สิ้น 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ 2,588,900     

 งบอุดหนุน      

1.1 ค่าใช้สอย 500,000 135,100 185,000 145,000 34,900 

1.2 ค่าวัสดุ 719,900 160,000 285,000 235,000 39,900 

1.3 พัฒนาการเรียนการสอน 1,270,000 353,000 282,000 212,000 423,000 

 งบลงทุน      

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ 99,000  99,000   

2 กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี 

อย่างมคีุณภาพ 

2,037,620     
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ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณรวมทั้ง

สิ้น 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2.1 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 342,000   342,000  

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 312,100 153,700  158,400  

2.3 ค่าหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดั 734,520  734,520   

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 649,000 124,150 266,920  257,930 

รวมทั้งสิ้น 4,626,520 925,950 1,852,440 1,092,400 755,730 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ       2,588,900  

 งบอุดหนุน         

1.1 ค่าใช้สอย       500,000  

 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 15  คร้ัง     100,000  

 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 10  คร้ัง     250,000  

 -ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2 คร้ัง     20,000  

 -วัสดุน้ํามันเชือ้เพลิง เบี้ยเลี้ยง การ

เดินทางไปราชการ 

10 คร้ัง     130,000  

1.2 ค่าวัสดุ       719,900  

 -ค่าเอกสาร ตํารา วารสาร นวนิยาย          

หนังสือพมิพ ์

15 คร้ัง     100,000  

 -ค่าวัสดุยาห้องพยาบาล 2 คร้ัง     40,000  

 -วัสดุการศึกษา 1 คร้ัง     100,000  

 -วัสดุสํานกังาน 500 ชิน้     479,900  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอน       1,270,000  

 -จ้างอาจารย์พเิศษ 15 คน 1 ปกีารศึกษา 6,350 คาบๆ ละ 200 บาท 1,270,000  

 งบลงทุน         

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์       99,000  

 ประชุมพิจารณาจัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง - - -  

 -  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 คร้ัง 1 เคร่ือง 99,000 บาท 99,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

จัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 

ปี อย่างมคีุณภาพ 

      2,037,620  

2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน       342,000  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 1 คร้ังๆ ละ 360 คน 450 บาท 162,000  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คร้ังๆ ละ 360 คน 500 บาท 180,000  

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน       312,100  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 2 คร้ังๆ ละ 342/1 

360/1 
คน 210 บาท 147,420  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คร้ังๆ ละ 356/1 

360/1 
คน 230 บาท 164,680  

2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด       734,520  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 1 คร้ังๆ ละ 360 คน   313,320  

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       649,000  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 2 คร้ังๆ ละ 342/1 

360/1 
คน 440 บาท 308,900  

    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คร้ังๆ ละ 356/1 

360/1 
คน 475 บาท 340,100  

    รวมทั้งส้ิน       4,626,520  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนนิงาน งบลงทุน 
งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมท่ี 1 บรหิารจัดการ - - - - - - - - 2,588,900 - 2,588,900 

กิจกรรมท่ี 2   สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมี

คุณภาพ 

- - - - - - - - 2,037,620 - 2,037,620 

รวม       -  4,626,520 - 4,626,520 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131422100501 บรหิารจัดการ 1020109 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน         648,100          752,000          592,000          497,800  

131422100501 บรหิารจัดการ 1020109 1603 8320019200 เคร่ืองถ่ายเอกสาร            99,000      

131422100502 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

ฯ 

1020109 1204 5104020100 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 277,850 1,001,440         500,400  257,930 

รวมท้ังสิ้น 925,950 1,852,440 1,092,400 755,730 
 



39 
  

 

 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนท่ีเข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 15 ปี อย่างมคีุณภาพ 

2. นักเรียนท่ีคงอยูไ่ด้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมคีุณภาพ 

3. ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

4. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบการศึกษา 

5. นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. นักเรียนได้รับการสง่เสริมด้าน  คุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านยิมท่ีด ี จิตสํานกึและการแสดงออกท่ีดงีาม  

มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

7. นักเรียนมกีารพัฒนาด้านการเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ   

การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 นักเรียนท่ีเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมี

คุณภาพทุกระดับชัน้ 

1.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามสทิธิท่ีกําหนดไว้ใน  4  กจิกรรม 

1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน  2  ระดับช้ัน 

1.4 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุนร้อยละ 100 

1.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและมมีาตรฐานจนจบหลักสูตร  

ร้อยละ 100 

1.6 นักเรียนมพีัฒนาการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้น

สุขภาพการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจากกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาสุขศกึษา

และผลการตรวจ สุขภาพประจาํป ีร้อยละ 80  

1.7 นักเรียนท่ีเข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี อย่างมี

คุณภาพตลอดปีการศึกษา 

1.8 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบการศึกษา 

1.9 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.10 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและมมีาตรฐานจนจบหลักสูตร 

1.11 นักเรียนได้รับพัฒนาการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกนัโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้น

สุขภาพ การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดจากกลุ่มสาระวชิาสุขศึกษาตลอดปีการศึกษาและผล

การตรวจสุขภาพประจําป ี

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 
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3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 สํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และสําเร็จการศึกษา 

3.2 สํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 สํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานขอ้มูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

3.4 สํารวจโดยใชแ้บบแจ้งความจํานงในการรับสิทธ์ิตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมคีุณภาพ 

3.5 สํารวจจากข้อมูลการเข้าค่าย คณุธรรม จริยธรรม และข้อมูลจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.6 สํารวจจากผลการตรวจสุขภาพประจําปี 
 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.: การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  การศึกษา  คุณธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

    นโยบายย่อยท่ี  4.1 :  การสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2558 

 นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

       กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2556  (สงป.) 

2.3.1 ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  720  คน 

2.3.2 ตัวชีว้ัดท่ี 6 :  ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน รอ้ยละ 100 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

2.4.1   องค์ประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม    

2.4.2  องคป์ระกอบท่ี 8 :  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตกิาร 

ประจําป ีพ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
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2.5.1   มติท่ีิ 1 :  มติดิ้านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 

              แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

 2.5.2  มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิตริาชการ 

           ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

  2.6.1   มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

              ด้านท่ี 3 :  การบริการวชิาการแกส่ังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 :  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใชใ้น   

            การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

 

  2.6.2   มาตรฐานท่ี 2 :  การบริหารจัดการศกึษา 

     ด้านท่ี 5   :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

        ตัวบ่งช้ีท่ี 13  :  การปฏบัิติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  8 :   อาจารย์ใหมทุ่กคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  9  :  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครัง้ 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  สามารถดําเนนิการได้ทันที
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 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

131433100600 งานบรหิารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 697,750 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ

ปฏรูิปการศึกษา และความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศกึษา 

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้า ท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น   

ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

การจัดการศกึษา 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน 13 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษา  

เพื่อดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

มคีุณภาพเพิ่มมากขึน้ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณท่ี์จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนนิงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเปูาหมาย 

 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 ซือ้วัสดุสําหรับการบรหิารจัดการ 30 คร้ัง 

2 ซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 50 คร้ัง 

3 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10 คร้ัง 

4 ติดตามและประเมินผลสําหรับงานประกันคุณภาพ 4 คร้ัง 

5 ประชาสัมพันธ์คณะ 1 คร้ัง 

6 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจา้งสอนพิเศษ 4 คร้ัง 

    

 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1. มวีัสด ุและครุภัณฑ์ในสภาพดี พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมต่่ํากว่าร้อยละ 80 

2.2. นักศกึษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1. สามารถดําเนนิการด้านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้แล้วเสร็จใน 2 ภาค

เรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา 12 เดอืน วันเร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด 30 กนัยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ซือ้วัสดุสําหรับการบรหิารจัดการ             

2 ซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา             

3 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์             

4 ติดตามและประเมินผลสําหรับงานประกันคุณภาพ             

5 ประชาสัมพันธ์คณะ             

6 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจา้งสอนพิเศษ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ซือ้วัสดุสําหรับการบรหิารจัดการ 30 คร้ัง 5 10 10 5 

2 ซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 50 คร้ัง 5 15 10 20 

3 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10 คร้ัง 1 3 3 3 

4 ติดตามและประเมินผลสําหรับงานประกัน

คุณภาพ 

4 คร้ัง  4  2 

5 ประชาสัมพันธ์คณะ 1 คร้ัง 1    

6 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชา 4 คร้ัง  2  2 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ซือ้วัสดุสําหรับการบรหิารจัดการ 44,760          20,000        24,760   

2 ซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา     272,990  35,990        126,500       101,500         9,000  

3 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์     107,000          7,000         30,000        30,000  30,000  

4 ติดตามและประเมินผลสําหรับงานประกัน

คุณภาพ 

      82,000         43,000          4,000       35,000  

5 ประชาสัมพันธ์คณะ       60,000        30,000         24,000          6,000  

6 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชา     131,000           49,400        21,600       60,000  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 ซื้อวัสดุส าหรับการ

บริหารจัดการ 

      44,760  

 ค่าวัสด ุ       44,760  

 - ค่าวัสดสุํานักงาน, วัสดุเกษตร, วัสดุ

งานบ้านงานครัว และวัสดคุอมพิวเตอร์ 

วัสดุอื่นๆ 

        

2 กิจกรรมท่ี 2 ซื้อวัสดุการเรียนการ

สอนสาขาวชิา 

          272,990  

 ค่าวัสด ุ       272,990  

 - ค่าวัสดกุารศึกษา         

3 กิจกรรมท่ี 3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

จ้างเหมาบริการ 

      107,000  

 ค่าใช้สอย       107,000  

 - ค่าจา้งเหมาบรกิารและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 

        

4 กิจกรรมท่ี 4 ตดิตามและประเมนิผล

ส าหรับงานประกันคุณภาพ 

            82,000  

 ค่าใช้สอย             82,000  

 - ค่าเกบ็ข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล         

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชาสัมพันธ์คณะ       60,000  

 ค่าใช้สอย       60,000  

 - ค่าจัดทําสื่อโฆษณาต่างๆ         

 - ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ         

6 กิจกรรมท่ี 6  เชิญวิทยากรบรรยาย

สาขาวชิา และจ้างสอนพิเศษ 

      131,000  

 ค่าตอบแทน       131,000  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าจา้งสอน

พิเศษ 

        

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น          697,750   

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ซือ้วัสดุสําหรับการบรหิาร

จัดการ 

    44,760      44,760 

ซือ้วัสดุการเรียนการสอน

สาขาวิชา 

    272,990      272,990 

จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 

    107,000      107,000 

ติดตามและประเมินผลสําหรับ

งานประกันคุณภาพ 

    82,000      82,000 

ประชาสัมพันธ์คณะ     60,000      60,000 

เชิญวิทยากรบรรยายและจ้าง

สอนพิเศษ 

   131,000       131,000 

รวม    131,000 566,750      697,750 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433100601 ซือ้วัสดุสําหรับการ

บรหิารจัดการ 

105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ               

20,000  

            

24,760  

  

131433100602 ซือ้วัสดุการเรียนการ

สอนสาขาวิชา 

105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ            

35,990  

          

126,500  

           

101,500  

             

9,000  

131433100603 จ้างเหมาบรกิารและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ             

17,000  

            

30,000  

            

30,000  

            

30,000  

131433100604 ติดตามและ

ประเมินผลสําหรับ

งานประกันคุณภาพ 

105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ               

43,000  

             

4,000  

            

35,000  

131433100605 ประชาสัมพันธ์คณะ 105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ             

30,000  

            

24,000  

               

6,000  

131433100606 เชิญวิทยากรบรรยาย

สาขาวิชาและจ้างสอน

พิเศษ 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน               

49,400  

            

21,600  

            

60,000  

รวมท้ังสิ้น 82,990 292,900 181,860 140,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณาจารย์ นักศกึษา และบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการของคณะเพ่ิมมากขึ้น 

2. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. มวีัสดุอุปกรณเ์พยีงพอในงานบริหารงานคณะ  

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 มวีัสดุ และครุภัณฑ์ท่ีพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

1.2 จํานวนวัสดุ และอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของคณะ  

1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเปูาหมาย 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

 การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.: การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

  นโยบายท่ี 4 :  การศึกษา  คณุธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

        นโยบายย่อยท่ี  4.1 :  การสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2555-2558 

   นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศกึษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

           กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้คีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) คํารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 

 2.4.1  มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต 

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

 2.4.2  มติท่ีิ2 มติดิ้านคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี 6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนกัศกึษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษา 

2.5. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 

2.5.2 สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

2.5.3 สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

2.5.4 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลขา่วสาร 

2.5.5 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนนิการได้ทันที 
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131433100700 งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรา้งองค์ความรู ้

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ตอ่ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 864,250 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญคือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มี

มาตรฐานเทียบเท่ามหาวทิยาลัยชัน้นํา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีภีารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ

ตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้มีการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้

บุคลากรในคณะได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมท้ังสามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัยในการ

เรียนการสอนตามนโยบายของมหาวทิยาลัย จังหวัด และของประเทศ และเพื่อนําความรูท่ี้ได้รับจากการพัฒนาตนเอง

มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป   บุคลากรในคณะท่ีทําหน้าท่ี มี

บทบาทสําคัญต่อภารกิจดังกล่าว คือบุคลากรสายวิชาการ ผู้ทําหน้าท่ีสอน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรท่ีบรรจุใหม ่ ซึ่งคณะได้ให้ความสําคัญและถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องส่งเสริมอาจารย์

ใหม่ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

และมีคุณธรรมอันดี สามารถชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ และเป็นกําลังสําคัญท่ีจะ

ผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และนํามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสากล อีกท้ัง

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาด้วย 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ปัจจุบัน 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ สามารถนํา

ความรู้ท่ีได้   ไปใชใ้นการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาต่อ 

4. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจําคณะ 

5. เพื่อให้งานบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะมกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ 

7. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตสํานึกท่ีดี  

มจีรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏบัิตงิาน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 บุคลากร ผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน 90 คร้ัง 

2 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม 11 คน 

3 บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมเรื่องการบรหิารจัดการความเสี่ยง 20 คน 

4 บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอผลงานและ

การศึกษาต่อ 

20 คน 

5 บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการทําผลงาน

วิชาการ 

20 คน 

6 บุคลากรเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายใน 50 คน 

7 บุคลากรเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกันคุณภาพภายนอก 50 คน 

    

 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า ร้อยละ  75 

2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 



52 
  

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 บุคลากร ผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน             

2 อบรมอาจารย์ใหม่             

3 ฝึกอบรมเรื่องการบรหิารจัดการความเสี่ยง             

4 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ

ผลงานและการศึกษาต่อ 

            

5 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการ

ทําผลงานวิชาการ 

            

6 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกันคุณภาพภายใน             

7 ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกันคณุภาพภายนอก             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 บุคลากร ผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน 

90 คร้ัง 10 25 30 25 

2 อบรมอาจารย์ใหม่ 11 คน 1    

3 ฝึกอบรมเรื่องการบรหิารจัดการความเสี่ยง 20 คน   1  

4 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับการ

นําเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 

20 คน    1 

5 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 

20 คน    1 

6 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกันคุณภาพภายใน 50 คน  1   

7 ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกันคณุภาพ

ภายนอก 

50 คน   1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

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 บุคลากร ผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงาน และไปราชการ 

714,250 

 

    

2 อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่       10,000         10,000   

3 ฝึกอบรมเรื่องการบรหิารจัดการความเสี่ยง       10,000          10,000  

4 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับการ

นําเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 

      30,000     30,000 

5 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 

      30,000     30,000 

6 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกัน

คุณภาพภายใน 

      30,000   30,000   

7 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกัน

คุณภาพภายนอก 

      40,000    40,000  

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 บุคลากร ผู้บริหาร เข้า

รับการฝกึอบรม ศกึษาดูงาน และไป

ราชการ 

      714,250 

 

 

 ค่าใช้สอย       714,250  

 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ /คา่

น้ํามัน /ค่าเช่ารถยนต/์ค่าใช้รถ

มหาวิทยาลัย/ค่าน้ํามันรถ/คา่ทางด่วน/

ค่าลงทะเบียน  

        

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาอาจารย์

ใหม่ 

            10,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร       5,800  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 

 

12 คน คนละ 2 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 600  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3 กิจกรรมท่ี 3 ฝกึอบรมเรื่องการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

            10,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม 

      5,400  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 20 คน คนละ 2 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 1,000  

4 กิจกรรมท่ี 4  ฝกึอบรมเพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอ

ผลงานและการศึกษาต่อ 

            30,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 30 ชม. ชม.ละ 600 บาท 18,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม 

      7,000  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 20 คน คนละ 10 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 5,000  

5 กิจกรรมท่ี 5  ฝกึอบรมเพื่อส่งเสรมิ

การพัฒนาสมรรถนะนักวจิัยและการ

ท าผลงานวชิาการ 

            30,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุ และค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม 

      10,000  

 ค่าใช้สอย       5,600  

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 20 คน คนละ 4 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 2,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ

วิทยากร ค่าน้ํามันรถ ค่าใช้รถ

มหาวิทยาลัย 

      3,600  

6 กิจกรรมท่ี 6  การสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

คุณภาพภายใน 

            30,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

 

2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 

      2,500  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คน คนละ 4 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 5,000  

 - ค่าอาหารกลางวัน  50 คน คนละ 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท 5,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น  ค่าพาหนะ

วิทยากร  ค่าน้ํามันรถ ค่าใช้รถ

มหาวิทยาลัย 

      3,100  

7 กิจกรรมท่ี 7 การสัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การประกันคุณภาพภายนอก 

            40,000   

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 

      8,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คน คนละ 4 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 5,000  

 - ค่าอาหารกลางวัน  50 คน คนละ 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท 5,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ

วิทยากร ค่าน้ํามันรถ ค่าใช้รถ

มหาวิทยาลัย 

      7,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       864,250  

 

หมายเหตุ  ถวัเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

บุคลากร ผู้บริหาร เข้ารับการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

    714,250     714,250  

อบรมอาจารย์ใหม่    3,600 6,400     10,000  

ฝึกอบรมเรื่องการบรหิาร

จัดการความเสี่ยง 

   3,600  6,400     10,000  

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษสําหรับการ

นําเสนอผลงานและการศึกษา

ต่อ 

   18,000  12,000     30,000  

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและ

การทําผลงานวิชาการ 

   14,400 15,600     30,000  

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การประกัน

คุณภาพภายใน 

   14,400  15,600     30,000  

ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ

ประกันคุณภาพภายนอก 

   14,400 25,600     40,000  

รวม    68,400 795,850     864,250  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433100701 บุคลากร ผู้บริหาร 

เข้ารับการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน และไป

ราชการ 

105000 1202 5102020100 

 

ค่าใช้สอยและวัสด ุ             

79,000  

          

197,500  

          

237,000  

          

200,750  

131433100702 อบรมพัฒนาอาจารย์

ใหม่ 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   3,600   

131433100702   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   6,400   

131433100703 การฝึกอบรมเรื่องการ

บรหิารจัดการความ

เสี่ยง 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน    3,600  

131433100703   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    6,400  

131433100704 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษสําหรับ

การนําเสนอผลงาน

และการศึกษาต่อ 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน     18,000 

131433100704   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ     12,000 

131433100705 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ

การพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยและการทํา

ผลงานวิชาการ 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน     14,400 

131433100705   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ                   

15,600  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433100706 การสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   14,400   

131433100706   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   15,600   

131433100707 การสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ

ประกันคุณภาพ

ภายนอก 

105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน    14,400  

131433100707   105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    25,600  

รวมท้ังสิ้น 79,000 237,500 287,000 260,750 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน 

2. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะดา้นภาษาเพ่ือการนําเสนอผลงานและศึกษาต่อ 

3. บุคลากรพัฒนาความรูแ้ละทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ 

4. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หนา้ที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตสํานึกท่ีดี 

มจีรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏบัิตงิาน 

 

การประเมนิผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้รับพึงพอใจในการร่วมอบรมสัมมนา ร้อยละ  75 

1.2 อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาสอนนักศกึษา ร้อยละ  75 

1.3 บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อใชใ้นการทํางาน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใชร้ายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศกึษาดูงาน และไปราชการ 

3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถาม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

             ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3: นโนบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1  นโบยายท่ี 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่

ความเป็นสากลบนพืน้ฐานการบริหารและการจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ตามจุดเนน้ เอกลักษณ ์

                        เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากล 

      กลยุทธ์ท่ี 8 :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการดว้ยรูปแบบหรือวธีิท่ี               

              หลากหลาย 

      กลยุทธ์ท่ี 9 : การนํานโยบายไปสูก่ารปฏบัิตแิละสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 

             บ้านเมอืงท่ีด ี
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.3.1 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา (สกอ.)  

2.3.1.1 องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 มรีะบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  

2.3.1.2 องคป์ระกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคีณุภาพและประสิทธิภาพ  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 2.4.1   มติท่ีิ 1 : มติดิ้านผลิตผล 

  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  2.4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

 2.4.2  มติท่ีิ 2 :  มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 ข้อ  6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตตอ่บัณฑิต 

 ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศกึษาตอ่ 

                           สถาบันอุดมศกึษา  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.5.1  มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพชวีิต 

         ตัวบ่งช้ีท่ี 1: ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนนิการได้ทันที 
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131433100800 โครงการจัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ าปี 2556 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูเ้ข้ารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 

5. งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ :รศ.ดร.นพวรรณ          

ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ วันอังคารท่ี 18 

สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงท้ังสิ้น 6 นาที 45 วินาที ท่ีตําบลหว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยําโดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษา 

ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์คร้ังยิ่งใหญ่และคร้ังแรกของชาติไทย จนเป็นท่ีเลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ท่ัวโลก ซึ่ง

เป็นประวัติ ท่ีน่าภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศชาติ วันท่ี 14 เมษายน พ .ศ.2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้

เทิดพระเกยีรตแิดพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบดิาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา และรัฐบาลได้กําหนดให้ วันท่ี 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อ

เป็นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นท่ีแพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนท่ีอยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชน

ท่ัวไปได้ตระหนักและเห็นความสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากยิ่งขึ้น   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและ

จังหวัดใกล้เคียง กําหนดให้มกีารจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้น

มา และในปี พ.ศ. 2556 ได้กําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีหัวข้อการจัดงานว่า “จุดประกาย

ความคิด พัฒนาชวีติ ด้วยวิทยาศาสตร์” 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว 

“พระบดิาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
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2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมท้ังเปิด

โอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาประเทศ 

5. เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวชิาการ นทิรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 3 วัน 

1.2 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากวา่รอ้ยละ 80 

2.2 ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เพิ่มมากขึน้จากการชมนทิรรศการและเข้ากิจกรรมในงาน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

3.2 กิจกรรมท่ีจัดมกีําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดได้ตรงกับเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1  ขออนุมัติดําเนินงาน             

2  แต่งตั้งคณะกรรมการ             

3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ             

4 ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง             

5 ดําเนินการจัดกิจกรรม             

6 เบิกจ่าย             

7 ประเมินผลและสรุปผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1  ขออนุมัติดําเนินงาน 1 คร้ัง   1  

2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 คร้ัง   1  

3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ 3 คร้ัง   2 1 

4 ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 20 คร้ัง   1 19 

5 ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 วัน    3 

6 เบิกจ่าย 20 คร้ัง    20 

7 ประเมินผลและสรุปผล 1 คร้ัง    1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและ

สาขาวิชา 

90,000    90,000 

2 จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วทิยาศาสตร ์ปี 

2556 

80,000    80,000 

3 การประกวดแขง่ขันทางวิทยาศาสตร์ 30,000    30,000 

 รวมท้ังสิ้น 200,000    200,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี  1  จัดนิทรรศการ

ทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 

      90,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจ้างเหมาจัดนทิรรศการกลาง       20,000  

 ค่าวัสดุ          

 -  ค่าวัสดสุําหรับจัดนิทรรศการ       70,000  

2. กิจกรรมท่ี 2 จัดพิมพ์วารสารงาน

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ ปี 2556 

      80,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าจัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ปี 2556 

      80,000  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3. กิจกรรมท่ี 3 การประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์ 

      30,000  

 ค่าวัสดุ  เช่น โล่ ปูายไวนิล วัสดุอื่น       30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดนิทรรศการทางวิชาการ

ของคณะและสาขาวิชา 

    90,000      200,000 

จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ปี 2556 

    80,000       

การประกวดแขง่ขันทาง

วิทยาศาสตร์ 

    30,000       

รวมทั้งสิ้น     200,000      200,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433100801 จัดนิทรรศการทาง

วิชาการของคณะและ

สาขาวิชา 

105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    90,000 

131433100802 จัดพิมพ์วารสารงาน

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

ปี 2556 

105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   80,000  

131433100803 การประกวดแขง่ขัน

ทางวิทยาศาสตร์ 

105000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    30,000 

รวมท้ังสิ้น   80,000 120,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท้ัีงภาครัฐและเอกชน 

2. มนีทิรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แข่งขัน ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชนแ์ละความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามเปูาหมาย 

1.2 จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเปูาหมาย 

1.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากวา่ 80 

1.4 การจัดงานเสร็จภายในกําหนดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

 การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการจัดกจิกรรม 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4         : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 2.2.1  นโบยายท่ี 3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

          ยุทธศาสตร์ท่ี 2. :  เป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้

สังคม 

          กลยุทธ์ท่ี 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1   ตัวช้ีวัดท่ี 19  จํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
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2.3.2  ตัวช้ีวัดท่ี 22  ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.4.1 องค์ประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

          ตัวบ่งช้ี  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.5.1 มติท่ีิ 1 : มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.5.2 มติท่ีิ  2  :  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณฑิต  

  ตัวช้ีวัดท่ี  5  : ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนกัศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา  

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.6.1 มาตรฐานท่ี 1  :   ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  :   บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองคก์ร

ภายนอก 

3. ความพร้อมของโครงการ   ดําเนนิการได้ทันที 
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131433100900 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม ่
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ

ต้องการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพใน

สาขาวิชาต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษา  จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ  ท่ีสนับสนุนให้นักเรียน

เลอืกเรียนทางด้านวทิยาศาสตร์มากขึ้น โดยหลักสูตรท่ีสร้างขึน้ต้องมคีวามสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสนองความ

ตอ้งการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อดําเนินการศึกษา   วิเคราะห์  

สํารวจ  วิจัย  สภาพพื้นฐานด้านต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการสนับสนุนให้ได้หลักสูตรท่ีดี   สามารถ

พัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถที่จะนําไปใชใ้ห้เป็นประโยชนต์อ่ตนเองและสังคมได้   

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มหีลักสูตรใหมท่ี่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบั้ณฑิตโดยตรง 

2. เพื่อให้มหีลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 มีหลักสูตรใหม่ซึง่มคีวามพร้อมสําหรับการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 2 หลักสูตร 

    

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

มหีลักสูตรใหมท่ี่ตรงตามความตอ้งการของผู้เรียน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

พัฒนาหลักสูตรได้ทันการเปิดรับนักศกึษาใหม่ในปกีารศกึษา 2557 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร             

2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร             

3 คณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลกัสูตร             

4 พัฒนาหลกัสูตร             

5 วิพากษ์หลกัสูตร             

6 นําเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการระดับต่างๆ เพื่อ

พิจารณา 

            

7 สรุปผลการพัฒนาหลักสูตร             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนาหลกัสูตรใหม ่ 2 หลักสูตร 2    
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

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 พัฒนาหลกัสูตรใหม ่ 80,000  30,000 30,000 20,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลกัสูตรใหม่         

 ค่าตอบแทน       36,000  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 36,000  

 ค่าวัสด ุ       20,000  

 - กระดาษ ปากกา หมึก

เคร่ืองพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

ทําเล่มเอกสารหลักสตูร 

        

 ค่าใช้สอย       24,000  

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่         

 - ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล 

        

 - ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       80,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

พัฒนาหลกัสูตรใหม ่    36,000 44,000      80,000 

รวม    36,000 44,000      80,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433100901 พัฒนาหลกัสูตรใหม ่ 105000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน               12,000              

12,000  

            12,000  

131433100901   105000  1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ               18,000              

18,000  

             8,000  

รวมท้ังสิ้น  30,000 30,000 20,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารพัฒนาหลักสูตรใหมท่ี่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบั้ณฑิตโดยตรง 

2. มกีารพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

มหีลักสูตรใหมท่ี่เปิดรับนักศกึษาในปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 หลักสูตร 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

3.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

3.1.1 นโยบายท่ี 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 – 2569 

3.2.1 นโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น

และประเทศชาติยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธ์     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับ

บรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
 

3.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

3.3.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 

3.3.2 สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

3.3.3 สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

3.3.4 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลขา่วสาร 
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3.3.5 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

3.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับอุดมศกึษา 

(สมศ.) 

3.4.1 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

3. ความพร้อมของโครงการ ดาํเนนิการได้ทันที 

 

131433101000 พัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 850,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าท่ีเป็นศูนย์

สนับสนุนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงการวิจัยเข้ากับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนการเผยแพร่

ความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่นักศึกษาและผู้สนใจ  ดังนั้นการดําเนินงานดังกล่าวจึงจําเป็นแก่นักศึกษาและคณาจารย์

และเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการและบริการด้าน

เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่

อาจารย์ นักศกึษา และบุคลากรในท้องถิ่น   

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานาน 

จึงเกิดเสื่อมสภาพ และตอ้งซ่อมแซม บํารุงรักษา ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้  คณะจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น 
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การซ่อมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การช่วยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้เกิดนักวิจัยและงานวิจัยใหม่ ๆ  การดําเนินการและ

ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถปฏบัิตภิารกิจตามภาระหน้าท่ีต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวจิัยใหม่ ๆ ของอาจารย์และนักศกึษา 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักศึกษา

และบุคลากรในท้องถิ่น  

3. เพื่อให้มเีครื่องมือและวัสดุอุปกรณใ์ห้ในงานวจิัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเพยีงพอ 

4. เพื่อให้การบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์แกผู่้สนใจ 

5. เพื่อให้สามารถใชเ้ครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อยา่งถูกตอ้ง 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัย 3 เรื่อง 

1.2 ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 3 รายการ 

1.3 จัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 36 รายการ 

1.4 จ้างเหมาบรกิาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 20 รายการ 

1.5 อบรมเทคนิคการวิเคราะหส์ารพษิในน้ําโดยใช้เคร่ืองมือ 1 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณท์างวิทยาศาสตร์ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 

2.2 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การดําเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยของนักศึกษา

และอาจารย์ 

            

2 ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ประจําศูนยว์ิทยาศาสตร์             

3 จัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ 

            

4 จ้างเหมาบรกิาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์             
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ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 อบรมเทคนิคการวิเคราะหส์ารพษิในน้ําโดยใช้เคร่ืองมือ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัย

ของนักศึกษาและอาจารย์ 

3 เรื่อง  1 1 1 

2 ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ประจําศูนยว์ิทยาศาสตร์ 3 รายการ 3    

3 จัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละ

อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

36 รายการ  15 10 6 

4 จ้างเหมาบรกิาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 

20 รายการ  5 10 5 

5 อบรมเทคนิคการวิเคราะหส์ารพษิในน้ําโดย

ใชเ้คร่ืองมือ 

1 คร้ัง  1   

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยของ

นักศึกษาและอาจารย์ 

50,000  15,000 15,000 20,000 

2 ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ประจําศูนยว์ิทยาศาสตร์ 86,028 86,028    

3 จัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละ

อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

293,572 60,000 50,000 103,100 80,472 

4 จ้างเหมาบรกิาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 

400,000 50,000 80,000 180,000 90,000 

5 อบรมเทคนิคการวิเคราะหส์ารพษิในน้ําโดยใช้

เคร่ืองมือ 

20,400  20,400   
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการวจิัย

และการน าเสนองานวิจัยของ

อาจารย์และนักศกึษา 

      50,000  

1.1 ค่าใช้สอย       10,400   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง       2,400  

 - ค่าที่พกั       1,500   

 - ค่าพาหนะ/น้ํามัน/ทางด่วน       4,000   

 - ค่าบํารุงรถ       2,500   

1.2 ค่าวัสด ุ       39,600   

 - ค่าทําโปสเตอร์และแผ่น

ประชาสัมพันธ ์

      39,600  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 บ ารุงรักษา

เครื่องมอืวทิยาศาสตร์ และครุภัณฑ์

ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

      86,028 

 

 

 

2.1 ค่าใช้สอย         

 - ค่าซ่อมบาํรุงลิฟท์         41,088  

 - ค่าบํารุงรักษาเคร่ืองฉายดาว        32,100  

 - ค่าบํารุงรักษาเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ

และความชืน้และแสง  

      12,840  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดซื้อวัสดุ

วทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และ

อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 

      293,572 

 

 

 

3.1 วัสดุ         

 - วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองแก้ว 

สารเคมี ฯลฯ 

20 

 

รายการ     240,072 

 

 

 - วัสดุสําหรับเคร่ืองฉายดาว เช่น 

หลอดฉายดาว ฯลฯ 

6

  

รายการ     53,500  

 กิจกรรมหลักท่ี 4  จ้างเหมาบริการ 

และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

      400,000 

 

 

4.1 ค่าใช้สอย         

 - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ และจ้างเหมาบรกิาร 

 

 

 

20 รายการ     400,000  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 อบรมเทคนิคการ

วเิคราะห์หาสารพิษในน้ าโดยใช้

เครื่องมอื 

      20,400  

 - ค่าตอบแทน  2 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 - ค่าวัสดุในการอบรม       10,000  

 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม       2,000  

 - ค่าปูายไวนิล       1,200  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       850,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

สนั บสนุ นการทํ า วิ จั ยและ

นําเสนองานวิจัยของนักศึกษา

และอาจารย์ 

         50,000 50,000 

ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ประจําศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

         86,028 86,028 

จัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์และ

ดาราศาสตร์และอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ 

         293,572 293,572 

จ้างเหมาบรกิาร ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

         400,000 400,000 

อบรมเทคนิคการวิเคราะหห์า

สารพษิในน้ําโดยใช้เคร่ืองมือ 

          20,400    20,400 

รวม          850,000 850,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433101001 สนับสนุนการทําวิจัย

และนําเสนองานวิจัย

ของนักศกึษาและ

อาจารย์ 

105000 1205 5105020100 งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 

              

15,000  

            

15,000  

            

20,000  

131433101002 ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์

ประจําศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

105000 1205 5105020100 งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 

           

86,030  

      

131433101003 จัดซือ้วัสดุ

วิทยาศาสตร์และ

ดาราศาสตร์และ

อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

105000 1205 5105020100 งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 

            

60,000  

            

50,000  

           

103,100  

            

80,470  

131433101004 จ้างเหมาบรกิาร 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 

105000 1205 5105020100 งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 

            

50,000  

            

80,000  

          

180,000  

            

90,000  

131433101005 อบรมเทคนิคการ

วิเคราะห์สารพิษในน้ํา

โดยใชเ้คร่ืองมือ 

105000 1205 5105020100 งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน 

              

20,400  

    

รวมท้ังสิ้น 196,030 165,400 298,100 190,470 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาจารย์ และนักวจิัยสามารถใชเ้ครื่องมือและอุปกรณใ์นการทํางานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. นักศกึษาเกิดทักษะในการใชเ้ครื่องมือทางด้านวทิยาศาสตร์ 

3. นักศกึษาเกิดเจตคติท่ีดทีางวิทยาศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 จํานวนกิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายไมต่่ํากวา่รอ้ยละ 80 

1.2 ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.3 การดําเนนิการตามกิจกรรมเป็นไประยะเวลาท่ีกําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4      : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  นโยบายย่อยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1. :  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึฏษาเพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1 ตัวช้ีวัดท่ี 7  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 

2.3.2 ตัวชีว้ัดท่ี 22  ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี  2 

ตัวบ่งช้ี  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.5.3 มติท่ีิ 1 : มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.5.4 มติท่ีิ  2  :  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณฑิต  

    ตัวช้ีวัดท่ี  5  : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศกึษาต่อสถาบันอุดมศกึษา  

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 มาตรฐานท่ี 1  :   ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1  :   บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

  ตัวบ่งช้ีท่ี 9  :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองคก์รภายนอก 

3. ความพร้อมของโครงการ ดาํเนินการได้ทันที 
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131433101100 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 5,000,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา ระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน้าท่ีในการสง่เสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุง่สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพืน้ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทยและภูมปัิญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี  สร้างสํานึกใน

คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา ส่งเสริม   

สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม 

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น   

ซึ่งการจัดการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์น้ัน  ผู้สอนจะต้องจัดให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามบริบทของแต่ละหลักสูตร  การท่ีจะทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนดังกล่าว 

จําเป็นต้องมีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เรียน ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการบางส่วนชํารุด เร่ืองจากการใช้งาน เป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม  

บางส่วนท่ีใช้ในการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร  ทําให้เกิด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผู้ใช้บริการ 

เกิดความพงึพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏรูิประบบราชการ 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและงานวจิัยของอาจารย์และนักศกึษา 

2. เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑท์ดแทนสว่นท่ีชํารุดและล้าสมัย 

3. เพื่อฝึกทักษะการใชเ้ครื่องมือและอุปกรณท์างวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสายวทิยาศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้ครุภัณฑ์การศกึษา 18 รายการ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาและบุคลากรมคีวามพงึพอใจอยา่งน้อยร้อยละ 80  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การจัดซือ้ครุภัณพ์เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ขออนุญาตจัดซือ้             

2 ดําเนินการสอบราคา             

3 ส่งมอบครุภัณฑ์             

4 ติดตั้งและตรวจรับ             

5 ดําเนินการเบิกจ่าย             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ขออนุญาตจัดซือ้ 18 รายการ 18    

2 ดําเนินการสอบราคา 9 รายการ  9   

3 ส่งมอบครุภัณฑ์ 18 รายการ 2 7 9  

4 ติดตั้งและตรวจรับ 18 รายการ 2 7 9  

5 ดําเนินการเบิกจ่าย 18  รายการ 2 7 9  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 18 รายการ 5,000,000 33,000 355,000 4,612,000 - 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1  จัดซื้อครุภัณฑ์       5,000,000  

1.1 เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 

ก๊อก  

1 เคร่ือง   13,000 บาท 13,000 สํานักงาน

คณะ 

1.2 ชุดศึกษาการตกอย่างอสิระ 1 ชุด   19,800 บาท 19,800 ฟิสิกส ์

1.3 ชุดแสงสาธิตการแทรกสอดหักเหและ

โพลาไรเซชั่น  

1 ชุด   9,500 บาท 9,500 ฟิสิกส ์

1.4 ชุดสาธิตการเกดิคลื่นนิ่ง 1 ชุด   7,100 บาท 7,100 ฟิสิกส ์

1.5 ชุดทดสอบแรงกระแทก 1 ชุด   500,000 บาท 500,000 เทคโนอุตฯ 

1.6 พัดลมโรงงาน 2 เคร่ือง   10,000 บาท 20,000 เทคโนอุตฯ 

1.7 ชุดฝึกปฏิบัติการศิลปประดิษฐ ์ 1 ชุด   150,000 บาท 150,000 คหกรรม 

1.8 เคร่ืองวัดดัชนคีวามร้อน 2 เคร่ือง   91,000 บาท 182,000 อาชีวอนา

มัย 

1.9 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม 2 เคร่ือง   32,800 บาท 65,600 อาชีวอนา

มัย 

1.10 เคร่ืองอบแห้งระบบสญูญากาศ 1 เคร่ือง   850,000 บาท 850,000 วทิยอ์าหาร 

1.11 ตู้อบสาร 1 เคร่ือง   150,000 บาท 150,000 เคม ี

1.12 ชุดสมดุลของแรง 1 ชุด   13,000 บาท 13,000 ฟิสิกส ์

1.13 เคร่ืองวัดค่าสี (chroma meter) 1 ชุด   299,000 บาท 299,000 ชีววทิยา 

1.14 เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคมุ

อุณหภูมิ 

1 ชุด   250,000 บาท 250,000 ชีววทิยา 

1.15 ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร 1 ชุด   344,000 บาท 344,000 วิทย์อาหาร 

1.16 กล้องจุลทรรศน์แสงฟลูออเรสเซนต ์ 1 ชุด   500,000 บาท 500,000 ชีววทิยา 

1.17 เคร่ืองวัดความเป็นกรดดา่ง 2 เคร่ือง   45,000 บาท 90,000 เคม ี

1.18 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อม

ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

1 ชุด   1,537,000 บาท 1,537,000 ชีววทิยา 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,000,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการ

สอน 18 รายการ 

      5,000,000    5,000,000 

รวม       5,000,000    5,000,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433101101 จัดซือ้ครุภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา 

105000 1603 8331017100 เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ 

ขนาด 1 ก๊อก  

13,000    

  105000 1603 8328084100 ชุดศึกษาการตกอย่างอสิระ  19,800   

  105000 1603 8328020100 ชุดแสงสาธิตการแทรกสอดหักเห

และโพลาไรเซชั่น  

 9,500   

  105000 1603  8328126100 ชุดสาธิตการเกดิคลื่นนิ่ง  7,100   

  105000 1603 8328148100 ชุดทดสอบแรงกระแทก             500,000    

  105000 1603 8320033100 พัดลมโรงงาน           20,000        

  105000 1603  8328177100 ชุดฝึกปฏิบัติการศิลปประดิษฐ ์           150,000      

  105000 1603 8328017100 เคร่ืองวัดดัชนคีวามร้อน             182,000    

  105000 1603 8328015100 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม  65,600   

  105000 1603 8328078100 เคร่ืองอบแห้งระบบสญูญากาศ   850,000  

  105000 1603 8328078200 ตู้อบสาร   150,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

  105000 1603 8328148200 ชุดสมดุลของแรง  13,000   

  105000 1603 8328006100 เคร่ืองวัดค่าส ี(chroma meter)   299,000  

  105000 1603 8328084200 เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบ

ควบคุมอุณหภูม ิ

  250,000  

  105000 1603 8328177100 ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร   344,000  

  105000 1603 8328003100 กล้องจุลทรรศน์แสงฟลูออเรส

เซนต ์

  500,000  

  105000 1603 8328030100 เคร่ืองวัดความเป็นกรดดา่ง  90,000   

  105000 1603 8328003200 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์

พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

  1,537,000  

รวมท้ังสิ้น 33,000 355,000 4,612,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณท์างวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

2. นักศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอ่การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 มคีรุภัณฑ์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ิมขึน้ 18 รายการ 

1.2 นักศกึษาและบุคลากรมคีวามพงึพอใจ ไมต่่ํากว่าร้อยละ 80  

1.3 การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร 

3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินและตดิตามผล 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.3 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

2.3.1 นโยบายท่ี 4 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.4 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

2.4.1 นโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น

และประเทศชาติยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธ์     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับ

บรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
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2.5.2 สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

2.5.3 สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.5.4 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลขา่วสาร 

2.5.5 สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.6.1 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑติ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

 

3. ความพร้อมของโครงการ   ดําเนนิการได้ทันที 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1.1 เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ 

ขนาด 1 ก๊อก  

1 เคร่ือง 13,000 13,000 คุณลักษณะ 

1. ตัวเคร่ืองทัง้ภายนอกและภายในทาํด้วยโลหะไม่

เป็นสนิม 

2. ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้

สารตะกั่ว 

3. มีอุปกรณ์ควบคมุการเปิด-ปิดน้ํา 

4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

5. ใชไ้ฟฟาู AC 220 โวลท์ 50 เฮริตซ์ 

1.2 ชุดศึกษาการตกอย่างอสิระ 1 ชุด 19,800 19,800 คุณลักษณะ  

1. สแตนพรอ้มขาตั้งประมาณ 120 ซม. สเกลที่ใช้

งาน 100 ซม. ความละเอยีด 1 มม.  

2. ลูกกลมโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. 

จํานวน 2 ลูก  

3. ถุงรองลกูกลมโลหะจํานวน 1 ชุด  

4. ลูกดิ่งจํานวน 1 อัน  

5. เคร่ืองบันทกึเวลา  

    5.1 หน้าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลขได้ 4 

ตัวเลข  

     5.2 ไฟ LED แสดงหน่วยของเวลาในการวัด

อัตโนมัติ  

     5.3 ช่วงการจับเวลา 0 ~ 999.9 วินาที     

     5.4 ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนที่โดย

เซนเซอร์แสง (Photoelectric Sensor) 2 ตัว  

     5.5 ระบบปูองกันไฟลดัวงจรด้วยฟิวส์ 1 A  

     5.6 ใชก้ับไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮร์ิต  
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     5.7 มีสวิตซ์แม่เหลก็จํานวน 1 ชุด  

     5.8 มีฟังก์ชันการทํางาน 7 ฟังก์ชนั เพื่อวัด

ปรมิาณที่เกี่ยวกับความเร็ว ความเร่ง การชน และ

เวลาสําหรับนําไปใชก้ับแอร์แทรคได ้ 

     5.9 สามารถอา่นข้อมูลยอ้นหลงัได้ 20 ค่า 

1.3 ชุดแสงสาธิตการแทรกสอดหัก

เหและโพลาไรเซชั่น  

1 ชุด 9,500 9,500 คุณลักษณะ 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองคลื่นแสงและการเกิด

โพลาไรเซชัน มีฐานตั้งพร้อมรางอลูมเินียม, กล่อง

แสงใชไ้ฟฟาู 12 V.AC/DC, เลนส์นูน, เลนส์เว้า, 

แผ่นโพลารอยด์, ฉากรับภาพ และอปุกรณ์

ประกอบการทดลองครบชุด 

1.4 ชุดสาธิตการเกดิคลื่นนิ่ง 1 ชุด 7,100 7,100 คุณลักษณะ 

เพื่อใชศ้ึกษาการเกิดคลื่นนิง่ในเส้นเชอืกเหมือนกับ

การทดลองของเมลด์มี  ยาว 150 ซม. และสูง 34 

ซม. กล่องกําเนดิคลื่นใช้ไฟฟูา 220 V.AC 50 Hz 

ระยะห่างระหว่างกล่องคลื่นกบัรอก 100 ซม. เชือก

ที่คล้องผ่านรอก ปลายขา้งหนึ่งผูกตดิกับกล่อง

กําเนิดความถี่ ส่วนปลายอกีข้างหนึง่ผูกกับจาน

หนัก 29 กรัม และมีมวลที่ใชส้ําหรับทดลองจํานวน 

300 กรัม (6x10 กรัม และ 12x20 กรัม) สามารถ

ทดลองหาความเร็วคลื่นในเส้นเชือกและความถี่

จากแหล่งกําเนิดคลื่นของคลื่นนิ่งได้ 

1.5 ชุดทดสอบแรงกระแทก 1 ชุด 500,000 500,000  คุณลักษณะท่ัวไป 

 เป็นเคร่ืองทดสอบการกระแทกแบบ  

เพนดูลัม เพื่อหาค่าความแข็งแรงทนทานของต่อ

การกระแทก 

 คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. เคร่ืองมีขนาดพลังงานกระแทกสงูสุดไม่

น้อยกว่า 300 จูล 

2. หัวค้อน สามารถเปลี่ยนขนาดได้ไม่นอ้ย

กว่าสองขนาด และต้องมขีนาดไม่น้อย

กว่า 150 จูล และ 300 จูล ตามลําดบั 

3. มุมปล่อยหัวค้อนสูงตัง้แต่ 135 องศา

ขึน้ไป 

4. มีความเร็วของหัวค้อนสูงสุดไม่น้อย

กว่า 5 เมตรต่อวนิาที  

5. มีระบบปล่อย หัวค้อนเป็นแบบกลไก 

หรือดีกว่า 

6. แสดงค่าแรงกระแทกเป็นแบบ สเกลมี
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

เข็มชี ้ทีห่น้าปัด  มหีน่วยเป็น จูล(Joule) 

7. ความละเอยีดของการอา่นคา่ สเกล 

ต้องดีกว่าหรือเท่ากับ 1 จูล สําหรับหวั

ค้อน 150 จูล และ 2 จูลสําหรับหัวคอ้น 

300 จูล  

8. แท่นรองชิน้งานทดสอบมีความแขง็แรง

และ สามารถปรับตั้งระยะวางชิน้

ทดสอบได้   

9. มีหัวค้อนตกีระแทก ขนาดไม่น้อยกว่า 

150 จูล  

10. มีหัวค้อนตกีระแทก ขนาดไม่น้อย

กว่า 300 จูล 

11. มีแท่นรองชิน้งานทดสอบ 

12. มีแผ่นสําหรับปรับตัง้ระยะแท่นรอง

ชิน้งานทดสอบ 

13. มีแผ่นสําหรับปรับตัง้ ชิ้นงานทดสอบ 

14.มีเคร่ืองประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

14.1 CPU intel core i5 หรือดีกว่า 

14.2 หน่วยความจําหลัก 4 GB 

14.3 มีจอแสดงผลไม่ต่ํากว่า 14 นิว้ 

14.4 ม ีHardisk ไม่น้อยกว่า 600 GB 

14.5 สามารถกูค้ืน (Recovery) 

ระบบปฏิบัติการ และข้อมลูในฮาร์ดดิสก์ เมื่อ

เคร่ืองไม่สามารถเปิดใชง้านได้ตามปรกติ โดย

สามารถเรียกคืน จุด Restore point ได้ 2 จุด

เป็นอย่างน้อยและสามารถ update จุด restore 

point ได้โดยการ update จุด restore point 

ต้องไม่ทําให้เคร่ือง restart และสามารถ  

update กี่คร้ังก็ได้ การ update จุด restore 

ต้องไม่สรา้ง file  อมิเมจใน hard disk หรือสื่อ

อื่นๆ ในการใช ้restore 

14.6 มี Optical Drive แบบ DVD-RW 

14.7 มชี่อง USB 2.0 ไม่น้องกว่า 2ช่อง 

คุณลักษณะอื่น ๆ 

1. คู่มือประกอบการใชง้าน 

2. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใชง้านมาก่อนและมีการ

รับประกันอย่างน้อย 1 ป ี
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1.6 พัดลมโรงงาน 2 เคร่ือง 10,000 20,000 คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นพัดลมโรงงานที่มีระบบใบพัดใหแ้รงลมพร้อม

ระบบพ่นไอน้ํา 

คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. พัดลมโรงงานมีระบบพ่นไอน้ํา หนา้กว้าง 24 

นิว้ 

2. ระดับเสียงไม่เกิน 62 เดซิเบล 

3. ความจุน้ํา 10 ลิตร/ใชง้านต่อเนื่องได้ 6 ชั่วโมง 

4. แรงลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,885 ควิบิคฟุต/นาท ี

5. น้ําหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม 

6. กําลงัไฟฟาู 220 V. 200W. 

7. ความสูงไม่น้อยกว่า 166 เซนติเมตร 

8. การพัดส่ายไม่น้อยกว่า 90 องศา 

9. ขนาดของละอองน้ํา 25-30 ไมครอน 

10. ครอบคลุมพืน้ที่ 25-30 ตารางเมตร 

คุณลักษณะอื่น ๆ  

1.รับประกัน 1 ปี มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

 

1.7 ชุดฝึกปฏิบัติการศิลปประดิษฐ ์ 1 ชุด 150,000 150,000 ชุดฝึกปฏิบัตกิารศิลปะประดษิฐ์ 1 ชุด  

ประกอบด้วย 

1. พิมพ์ตอกกลีบดอกไม้ประดษิฐ์ 1ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวพิมพ์ทําด้วยเหลก็คุณภาพดี พ่นสี บางส่วน

ขัดเงา ตดัผา้ไม่เปื้อน 

2. ด้านบนมีความหนา สามารถรับแรงกระแทกได้ 

3. ด้านล่างบางคมระนาบเรียบตามรูปแบบของ

ใบไม้ 

2. พิมพ์อัดกลบีดอกไม้ประดษิฐ์ 1ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

พิมพ์ตัวบน 

1. ทําด้วยทองเหลืองคุณภาพดี 

2. ตัวพิมพ์ด้านบนมีเกลียวสกรูสําหรัลใส่สกรู 

เพื่อยึดติดกับเคร่ืองอัดไฟฟาูหรือด้ามรีด 

3. ตัวพิมพ์ด้านล่างมีลวดลายปรากฏชัดตาม

ลักษณะของใบดอกไม ้

พิมพ์ตัวล่าง 

1. ทําด้วยอะลอยด์ คุณภาพดี ทนความร้อน 

2. ตัวพิมพ์ด้านบนมลีวดลายปรากฏชดัรับกับ

พิมพ์ตัวบน และเมื่อวางประกบกับพมิพ์ตัวบนต้อง
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

แนบสนิท 

ตัวพิมพ์ด้านล่างต้องเรียบ 

 

3. เครื่องรีดกลีบดอกไม้ 1 ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตุ้ม 1,2,3,4,5 และหยดน้ําใช้ทําดอกกุหลาบ 

2. แบนใหญ่ แบนกลาง แบนจิว๋ ทาํกลีบดอก

ขนาดกลางและเล็ก และใหก้ลีบดอกโค้ง 

3. ค้นทําไส้ไก ่

4. เคียวใช้ม้วนปลายกลีบกุหลาบ 

 

4. เครือ่งอัดกลบีดอกไม้และใบ แบบ

อุตสาหกรรม (ใช้เท้าเหยียบ) 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวเคร่ืองและส่วนประกอบทําด้วยเหล็กชุบ

โครเมี่ยม 

2. แผ่นฮีตเตอร์บนเป็นแผ่นกลม มีนอ๊ตจับพรอ้ม

สกรูประยะต่างๆได้มีสปรงิรองกันกระแทก 

3. แผ่นฮีตเตอร์ล่างเป็นแผ่นกลมโดยยึดติดกับที่ 

และมีนอ๊ตจับยดึทัง้ 4 จุด 

4. มีอุปกรณ์ในการควบคุมไฟฟาูทัง้แผ่นบนและ

ล่าง ใชไ้ฟฟาู 220 โวลท์ 

5. มีสัญญาณไฟแสดงบอกทั้งแผ่นบนและแผ่น

ล่าง 

ใชอุ้ปกรณ์สายไฟชนดิทนความร้อน เวลาอัดกลีบ

ใชม้ือโยก 

 

5. เตาอบรมรอ้น 1 เครือ่ง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. กระจกหนากันความร้อน 2 ขั้น เป็นกระจกใส

สามารถมองเห็นด้านในได้ชัดเจน  

2. ภายในเคร่ืองเคลือบพื้นผิวด้วยเทปลอน ง่าย

ต่อการทําความสะอาดโครงสรา้งสแตนเลส,  

3. มีระบบตั้งเวลาแบบหมุน 

4. ภายในเคร่ืองเคลือบพื้นผิวด้วยเทปลอนง่ายต่อ

การทําความ 

 

6. โครงเหล็กจัดดอกไม้ ถอดประกอบได้ 1ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1. ถอดประกอบได ้

2. มีตัวข้าง ด้านละ 3 ชิน้ทั้งหมด 6 ชิน้ 

3. ด้านบนมี 2 แบบ คือ แบบโคง้และแบบตรง 

4. แบบโคง้และตรงถอดประกอบได้ 3 ชิน้ 

 

1.8 เคร่ืองวัดดัชนคีวามร้อน 2 เคร่ือง 91,000 182,000 คุณลักษณะ 

1. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ISO 9001 , ETL, cETL , 

DEMKO และ CE 

2. จอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาดใหญ่ แสดงผล

แบบ 2 บรรทัด สามารถเลือกแสดงผลได้หลาย

ภาษาเช่นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาสเปน

, ภาษาอิตาลี และภาษาเยอรมัน 

3. ปุุมการใชง้านมเีพียง 4 ปุุม 

4. สามารถแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นแบบ 

DRY BULB, WET BULB, GLOBE และสามารถ

คํานวณหาค่า WBGT INDOOR และ WBGT 

OUTDOOR ได ้

5. มีชุด SENSOR สําหรับตรวจวัดความชืน้สัมพัทธ ์

(RELATIVE HUMIDITY) และสามารถคํานวณหาค่า 

HEATINDEX หรือ HUMIDEX ได ้

6. TEMPERATURE SENSOR ชนิด DRY BULB  มี

วัสดุสําหรับปูองกันรังสีจากแสงอาทติย์SENSOR 

ชนิด WET BULB เป็นชนิดมีฝาปิด และ SENSOR 

ชนิด GLOBE เป็นกระเปาะทรงกลมขนาด 2 นิว้ 

7. RELATIVE HUMIDITY SENSOR เป็นชนิด 

CAPACITIVE POLYMER SENSOR8. มีความแม่นยํา

ของการตรวจวัด ของ TEMPERATURE SENSOR ไม่

เกิน +/-0.5 °C เมื่อวัดอุณหภูมิระหวา่ง -0 ถึง 

+100 °C 

9. มีชว่ง OPERATING TEMPERATURE RANGE ของ

ตัวเคร่ืองระหว่าง -5 ถึง +60 °C และชุด SENSOR

ระหว่าง -5 ถึง +100 °C 

10. ที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงบอก LOBAT ในกรณี

ที่แบตเตอร่ีใกล้หมด เพื่อทําการเปลีย่นแบตเตอร่ี 

11. ใชง้านโดยแบตเตอร่ีขนาด 9 โวลต์ (ALKALINE) 

จะมีอายุการใชง้านอย่างต่อเนื่องนาน 150 ชั่วโมง 

12. ตัวเคร่ืองทําจาก วัสดุที่คงทน แขง็แรง สามารถ

ป ูองกันละอองน้ําหรือหมอกได้ (IP 54) 

13. ม ีOPERATING HUMIDITY RANGE ของ
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

ตัวเคร่ือง ตั้งแต ่0-100% NONSUBMERSIBLE 

14. ตัวเคร่ือง มีขนาด 23.5 X 18.3 X7.5 มม . 

น้ําหนัก 1.2 กก. รวม SENSOR BAR แล้ว 

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

1. SPARE WICK KIT จํานวน 1 ชุด 

2. CALIBRATION VERIFICATION MODULE จํานวน 

1 ชิน้ 

3. ขวดบรรจุน้ํากลั่น จํานวน 1 ใบ 

4. คู่มือการใชง้านภาษาไทย และ อังกฤษ จํานวน 1 

ชุด 

5. กระเป๋าบรรจุเคร่ืองและอุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ 

 

1.9 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม  2 เคร่ือง 32,800 65,600 คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นเคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสมทีส่ามารถพกพาได้

สะดวกเป็นแบบติดตัวบุคคล ซึ่งใชต้รวจวัดปริมาณ

เสียงสะสมในสถานที่ทํางานได้โดยมีระบบจัดเก็บ

ข้อมูลภายในตัวเคร่ือง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเคร่ืองวดัปริมาณเสียงสะสมที่ไดต้าม

มาตรฐาน ANSI S1.25-1991 

2. Frequency weighting เป็น A 

3. Range 70-140 dB (A) 

4. สามารถตรวจวัดค่า % Noise Dose และ 

Exposure Time และ Sound Level ได ้

5. ไมโครโฟนเป็นแบบ ½ inch Electric condensor 

microphone ม ีClip-on หรือ Belt clip สําหรับติด 

เคร่ืองมือที่ตัวบคุคล 

6. แสดงผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขดจิิตอล ตั้งแต ่

0.1 - 1,999 % Dose 

7. สามารถเลือกค่า Time Weighting ได้แบบ FAST 

หรือ SLOW 

8. สามารถเลือกค่า Exchange Rate ได ้แบบ 3 

dB, 4dB, 5 dB หรือ 6 dB 

9. สามารถแสดงค่า Real Time Clock ได ้

10. สามารถทําการเก็บข้อมลูผลการตรวจวัดใน

ตัวเคร่ืองได ้

11. สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพวิเตอร์ได้ 

12. อุปกรณ์มาตรฐานสําหรับเคร่ืองวดัปริมาณ

เสียงสะสม 1 ชุด ประกอบด้วย 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

12.1 ตัวเคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม จํานวน 1 

เคร่ือง 

12.2 กําบงัลม จํานวน 1 ชุด 

12.3 กระเป๋าแข็งใส่เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม 

จํานวน 1 ใบ 

12.4 Screwdriver จํานวน 1 อัน 

12.5 Batteries จํานวน 4 ก้อน 

12.6 Software for window จํานวน 1 ชุด 

12.7 สายต่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพวิเตอร์ 

จํานวน 1 ชุด 

12.8 คู่มือการใชง้านภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ 

จํานวน 1 ชุด 

12.9 คู่มือการใชง้านภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ 

จํานวน 1 ชุด 

 

1.10 เคร่ืองอบแห้งระบบสญุญากาศ 1 เคร่ือง 850,000 850,000 คุณลักษณะ 

1. ขนาดความจุภายในไม่นอ้ยกว่า 150  ลิตร 

2. สามารถบรรจุถาดทําแหง้ผลิตภัณฑ์ได้คร้ังละ

ไม่น้อยกว่า  4  ถาด 

3. โครงสรา้งทั้งหมดทําด้วยสแตนเลส 

4. ห้องอบทําด้วยสแตนเลส  ความหนาไม่น้อย

กว่า  4  มม. 

5. ฝาห้องอบทรงโคง้รับแรงดันพร้อมมอืจับ

เปิด-ปิด 

6. มีวาล์วควบคุมสญุญากาศ  จํานวน 1  ตัว 

7. มีปั๊มสุญญากาศ  (VACUUM   PUMP ) แบบ

ใชน้้ําระบายความร้อน  ( WATER  COOLING  

SYSTEM)   

8. ขนาดมอเตอร์ปั๊มสญุญากาศ  ไม่น้อยกว่า  

0.5  แรงม้า 

9. มีพัดลมกระจายลมภายในห้องอบ  จาํนวน  1  

ชุด  สามารถปรับความเร็วรอบพัดลมได้ ตัง้แต่  

200- 1,000  รอบ/นาที 

10. มอเตอร์พัดลม  ไม่น้อยกว่า 0.5  แรงม้า 

11. ฐานล่างมีล้อเลื่อน  จาํนวน  4  ล้อ 

12. ตัวให้ความร้อน  (Heater )  ทําความร้อน

ภายในห้องอบ  ขนาดไมน่้อยกว่า  1,500  วัตต์ 

13. มีตูค้วบคุมระบบไฟฟาู  จํานวน  1  ตู้ 

14. ใชไ้ฟฟาู 380 โวลต์/ 50 เฮิร์ต 

15. มคีู่มือการใชง้าน 1 เล่ม และรับประกนั
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
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หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

คุณภาพสินค้า  1  ป ี

16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบรษิัทที่ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า  

17. มีสาธิตการใชเ้คร่ืองมืออย่างน้อย 1 คร้ัง  

 

1.11 ตู้อบสาร 1 เคร่ือง 150,000 150,000 คุณลักษณะ 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  

ช่วงการทําความร้อน 5 C จากอุณหภูมิห้อง  

ถึง 200  C 

ค่าความถูกต้อง  +/- 1.0 องศา C 

ความสม่ําเสมอของอุณหภูม ิ+/- 2.0 องศา C ที่

อุณหภูมิ 200 องศา C 

ความจ ุ150 ลิตร 

จํานวนชั้นวาง 3ชั้น 

กําลังของเคร่ืองทําความร้อน 3.0 กิโลวัตต์ 

แหลง่จ่ายไฟ 220 V, 50/60 Hz 

1. เป็นตู้อบอุณหภูมสิูงทีม่ีการหมุนเวยีนอากาศโดย

ใชแ้รงลม (Forced convection) เหมาะสําหรับการ

อบ, การทําตัวอย่างให้แห้ง, การควบคุมอุณหภูม,ิ 

การฆ่าเชือ้ และการควบคมุคุณภาพ ใน

ห้องปฏบิัติการทั่วไปที่ต้องการอุณหภูมิในช่วงสงูๆ 

2. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital PID control 

3. แสดงผลด้วยหน้าจอ LED 4 หลัก (Digit) 

4. แปูนกดเป็นแบบ membrane ที่ใชง้านง่ายเพียง

สัมผัสเบาๆ 

5. สามารถเลือกตัง้เวลาการทํางานได้ หรือ

แบบต่อเนื่อง 

6. สามารถแสดงเวลาในการทํางาน, การเตือนใน

รูปแบบเสียง (alarm) และฟังกช์ัน Auto-tunning 

7. ตัวเคร่ืองภายในทําจากสเตนเลสสตีล 

8. ตัวเคร่ืองภายนอกเคลือบด้วยสารกันสนิม 

9 สามารถปรับระดับความสงูของชั้นวางได้ 

10. มีระบบปูองกันเพื่อความปลอดภยัระหว่างการ

ใชง้าน 

11. ได้รับมาตรฐาน , ISO9001  

12. มีคู่มือการใชง้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อย่างละ 1 ฉบับ 

13. ตัวเคร่ืองรับประกัน 1 ป ี
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1.12 ชุดสมดุลของแรง 1 ชุด 13,000 13,000 คุณลักษณะ 

ศึกษาองค์ประกอบของการรวมแรง การแตกแรง 

ประกอบด้วยถาดโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. 

มีสเกลบอกมุมโดยรอบ 360 องศา โดยมีขาตั้ง

โลหะฐานสามเหลี่ยมปรับระดับได้ทัง้สามจุด ขอบ

ของถาดมีชุดรอกสี่ชุดยึดปรับมุมได้ตรงกลางมีแกน

โลหะสําหรับปรับสมดุลแรง 

1.13 เคร่ืองวัดค่าสี (chroma meter) 1 ชุด 299,000 299,000 คุณลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้วัดเฉดสีบนพืน้ผิวของ

ตัวอย่าง 

2. มีหน้าจอขนาด 2.4 นิว้. ซึ่งสะดวกในการ

พกพา 

3. สามารถอา่นค่าความแตกต่างของสี (Color 

difference values) และ Chroma values 

4. สามารถใชซ้อฟแวร์ในการวิเคราะห์คา่ของสีได้ 

5. ตัวเคร่ืองมีขนาด 77 x 86 x 210 มิลลิเมตร 

น้ําหนัก 550 กรัม 

6. รับประกันคุณภาพ 1 ป ี

 

1.14 เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบ

ควบคุมอุณหภูม ิ

 1 ชุด 250,000 250,000 คุณลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองปั่นเหวี่ยงสาหรับการตกตะกอนชนิด

ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโตะ๊  

2. สามารถปั่นด้วยความเร็วสูงสุดไมน่้อยกว่า 

15,000 รอบต่อนาท ีและให้แรงเหวี่ยง (RCF) สูงสุด

ไม่น้อยกว่า 20,630Xg เมื่อใช ้Rotor ที่เหมาะสม  

3. ระบบการควบคมุเป็นแบบ Micro-processor 

control แบบไม่ใช้แปรงถา่น (Brushless Motor)  

4. มีระบบ Pre-cooling สาหรับเตรียมอุณหภูมิของ

หัวปั่นให้เย็นลงก่อนทางานปั่นตัวอย่างจริง  

5. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต ่-90C ถึง 400C 

ปรับเปลี่ยนได้ขั้นละ 10C  

6. สามารถแสดงค่าความเร็ว ค่าแรงเหวี่ยง 

อุณหภูมิ และเวลาเป็นตัวเลขดิจิตอล  

7. สามารถตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต ่1-99 วินาที 

ปรับเปลี่ยนขั้นละ 1 วินาท ี, 1-99 นาที ปรับเปลี่ยน

ขั้นละ 1 นาท ีพร้อม ระบบ Hold  

8. สามารถเลือกเปลี่ยนใส่หัวปั่น Angle Rotor ได้

หลายแบบ  

9. สามารถตัง้ค่าการทางานของเคร่ืองได้ดังนี้  
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  9.1 ค่าความเร็ว 300 ถึง 15,000 รอบต่อนาที 

ปรับเปลี่ยนได้ขั้นละ 100 รอบต่อนาที  

  9.2. ค่าแรงเหวี่ยง (RCF) 100 ถึง 20,630Xg 

ปรับเปลี่ยนได้ขั้นละ 100 xg  

10. มีโปรแกรมการใชง้านแบบ Routine Work 

สามารถตั้งค่าได้ไม่นอ้ยกว่า 3 โปรแกรม  

11. มีระบบ Memory Flashing สามารถทาการปั่น

แบบ Spin – Down ได้ในช่วง 1 ถึง 99 วินาท ี 

12. สามารถเลือกการเร่งความเร็ว และลด

ความเร็วการปั่นได ้2 ระดับ คือ ระดับเร็ว และ

ระดับช้า  

13. มีระบบเตือนในกรณี เปิดฝาอยู่ หัวปั่นไม่สมดลุ 

อุณหภูมิไม่ปกต ิความเร็วสูงเกินค่าทีต่ั้งไว้ และ

เคร่ืองขัดข้อง และจะทาการหยุดทางานโดย

อัตโนมัติ  

14. สามารถตั้งเสียงเตือนการจบการทางานได ้5 

แบบเสียง และแบบไม่มีเสียง  

15. สารทาความเย็นเป็นชนิด R-134a  

16. ม ีPort สาหรับใช้กับเคร่ืองวัดความเร็วรอบได้

โดยไม่ต้องเปิดฝาเคร่ืองขณะปฎบิัติการ ซึ่ง

สอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐาน GMP  

17. เป็นผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยระหว่างประเทศ IEC 61010-2-020  

18. ใชไ้ด้กับไฟฟาู 220V , 50 Hz  

19. บรษิัทผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุุนไดรั้บการรับรอง

จาก ISO 9001 และ ISO13485  

 20. บรษิัทผู้จาหน่ายมีใบแตง่ตัง้การเป็นตัวแทนจา

หน่ายโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต เพื่อความสะดวก

ในการบรกิารหลังการขาย  

21. บรกิารติดตั้งและสอนการใชง้านจนผู้ใช้

สามารถใชง้านได้อย่างดีโดยบคุลากรที่ไดรั้บการ

อบรมโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต และมีใบรับรอง

การฝึกอบรมของช่างด้านซ่อมบารุงและดูแลรักษา

เคร่ือง  

22. รับประกันคุณภาพการใชง้าน 1 ป ี 

23. อุปกรณ์ประกอบ ดังนี ้ 

    23.1). หัวปั่นแบบ Angle Rotor พร้อมฝา จาน

วน 1 หัว สาหรับบรรจุหลอดขนาด 1.5/2 มิลลิลิตร 

ได้จานวน 24 หลอด ซึ่งสามารถปั่นได้ความเร็ว
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สูงสุดไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที และใหแ้รง

เหวี่ยงสูงสุด (RCF) ไม่น้อยกว่า 20,630Xg โดยใช้

เวลาเพียง 20 วินาท ีและมีชนิดของ Adapters ให้

เลือกใช้ได้ในภายหลัง (เป็น Option หรืออุปกรณ์

เพิ่มเติมได้ในภายหลงั) ที่สามารถใชบ้รรจุหลอด

ขนาด 0.5 มิลลิลิตร หรือ 0.4 มิลลิลติร หรือ 0.2 

มิลลิลิตร (PCR tube) ได ้

 

1.15 ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบ

อาหาร 

1 ชุด 344,000 344,000  

1.16 กล้องจุลทรรศน์แสงฟลูออเรส

เซนต ์

1 ชุด 500,000 500,000 คุณสมบัติ 

หัวกล้อง 

เป็นชนิด 3 กระบอกตา เอยีงไม่ต่ํากวา่ 30 องศา 

สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้จาก 48 มม.-

75 มม. 

เลนส์ตา 

กําลังขยาย 10X  มี Field number 20 มม. จํานวน 

1 คู ่

ช่องบรรจุเลนส์วัตถุ 

(Revolving nosepiece) อยู่ใต้แท่นวางตัวอย่าง มี

ช่องบรรจุเลนส์วัตถุขนาดไม่ต่ํากว่า 4 ช่อง 

เลนส์วัตถุ 

สามารถใชใ้นงาน Brightfield , Phase contrast และ 

Flurescence ได ้เป็นระบบ  

Universal Infinity Corrected (UIS2)   

ชนิด Plan Achromat 4X   N.A. 0.1   W.D. 18.5 

มม. 

ชนิด Plan Achromat 10X   N.A. 0.25   W.D. 10.6 

มม. 

ชนิด Long working distance Plan Semi 

Apochromatic 40X   N.A. 0.6   W.D. 2.7-4.0 มม. 

แท่นวางตัวอย่าง 

มีขนาด 160 มม. x 250 มม. พร้อม Glass stage 

insert plate ม ีAttachable mechanical  stage   

ชนิดแบบห้อยต่ํา สามารถเลื่อนตัวอย่างได้ 120 

มม. X 78 มม. 

เลนส์รวมแสง 

ชนดิ  Ultra - long working distance  มีค่า  N.A. 

0.3   W.D. 72 มม. 
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ระบบปรบัภาพชัด 

เลื่อน Nosepiece ขึน้ลง  มีปุุมปรับภาพหยาบและ

ละเอยีดชนิดแกนร่วมพร้อมระบบปรบัฝืดเบา 

ระบบแสงสว่าง 

ใชไ้ฟฮาโลเจน 6V 30 Watt ภายในแหล่งกําเนิดแสง

บรรจุ heat absorbing filter. 

ชุด Fluorescence 

ประกอบด้วย ชุดไฟ Mercury ขนาด 50 Watt และ 

Filter cube สําหรับ Blue excitationและ Green 

excitation 

อุปกรณ์อื่น 

หนังสือคู่มือ, ถุงคลมุกล้อง, หลอดไฟอะไหล่ 

ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 , ISO 14001 

เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่ต่าํกว่า  1  ป ีพร้อม

บรกิารติดตั้งและสาธิตการใชง้านและตรวจเช็คทํา

ความสะอาดกล้องจลุทรรศน์อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

1.17 เคร่ืองวัดความเป็นกรดดา่ง 2 เคร่ือง 45,000 90,000 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  

เป็นเคร่ืองวัดค่า กรด-ด่าง(pH) ของสารละลาย

และสามารถวัดค่าการนําไฟฟูา(CON)  ค่าทีดีเอส 

(TDS)   ค่าโออาร์พี (ORP) และอุณหภูมิ 

(Temperature) ได้     เหมาะสํ าห รับใช้ ง านใน

ห้องปฏิบัติการ ความละเอียดสูง   แสดงผลทาง

จอภาพ   กันน้ําได้    มีโพรบสําหรับอ่านค่า 2 โพ

รบ  พรอ้มขาตั้งและอุปกรณ์ประกอบ    

การป รับ เที ยบตั้ งค่ า ได้สู งสุ ด  5  จุดหน้ าจอ 

แสดงผลระบบดิจิตอล  มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบ

อัตโนมัต 

 

1.18 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรส

เซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบ

ดิจิตอล 

1 ชุด 1,537,000 1,537,000 ประกอบด้วย  

1. กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต ์1 ชุด 

มรีายละเอยีดดังนี ้

หัวกล้อง 

ชนิด 3  กระบอกตา  โดยมีกระบอกตาตรง

สําหรับติดอุปกรณ์ถ่ายภาพ   

มีปุุมเปลี่ยนทิศทางเดินของแสงได้ไมต่่ํากว่า 3 

ระดับดังนี ้
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@ ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ไม่นอ้ยกว่า 

100% 

@ ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ไม่นอ้ยกว่า 20 % 

และออกสูก่ระบอกตาตรงไม่น้อยกวา่ 80% 

@ ให้แสงออกสู่กระบอกตาตรงไม่น้อยกว่า 

100% 

เลนส์ตา 

ชนิดเห็นภาพกว้างขนาดกําลังขยาย 10 เท่า  

จํานวน 1 คู่  มี Field number ไม่ต่ํากว่า 22 มม. 

แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ 

    เป็นชนิดหันเข้าหาตัวกล้อง สามารถบรรจุเลนส์

วัตถุได้ไม่ต่ํากว่า 6 ช่อง และสามารถถอดเปลี่ยน

ได ้

เลนส์วัตถุ 

 เป็นระบบระยะแสงอนันต์ Universal infinity 

corrected system (UIS2) ความคมชดัชนิด U Plan 

semi  Apochromat หรือดีกว่า 

 ขนาดกําลงัขยาย      4X       มีค่า N.A. 0.13, 

W.D. 17 มม. 

 ขนาดกําลงัขยาย   10 X   มีค่า N.A. 0.3, W.D. 

10 มม. 

 ขนาดกําลงัขยาย   20 X มีค่า N.A. 0.5, W.D. 

2.1 มม. 

ขนาดกําลงัขยาย   40 X มีค่า N.A. 0.75, W.D. 

0.51 มม. 

ขนาดกําลงัขยาย 100 X มีค่า N.A. 1.30, W.D. 

0.2 มม. 

แท่นวางตัวอย่าง 

ชนิดสี่เหลี่ยม แบบ 2 ชั้น เคลือบ 

Ceramic ปูองกันการขีดข่วน  มีปุุมเลือ่น สไลด์  ซึ่ง

สามารถปรับฝืดเบาได ้

ระบบปรบัภาพชัด 

 มีปุุมปรับภาพหยาบและปรับภาพ

ละเอยีดชนิดแกนร่วม (Coaxial) อยู่ทั้งสองด้านของ

กล้องจุลทรรศน ์  ปุุมปรับละเอียดหมุนได้ตลอด

โดยไม่ติดขัด   พร้อมวงแหวนปรับฝืดเบา   และ 

ปุุมล๊อคโฟกัสปูองกันการกระแทกของเลนส์วัตถุ   

และตัวอย่างสามารถปรับเลื่อนแท่นวางตัวอย่างขึน้ 

– ลงได ้



103 

  

 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

ระบบแสงสว่าง 

      มีปุุมสําหรับเลือกใช้ Filter ได้ไม่นอ้ยกว่า 3 

ปุุม  ใชไ้ฟฮาโลเจน 100 วัตต์ สามารถปรับเรง่

ความสว่าง มีปุุมปิด - เปิด  และปุุมเร่งหร่ีแยกออก

จากกัน พรอ้มโหมดประหยัดไฟ( ECO ) เมื่อไม่มี

การใชง้านเกิน 30 นาที ระบบจะทําการปิดไฟให้

อัตโนมัติ 

เลนส์รวมแสง 

 เป็นชนิดที่สามารถใชง้านด้าน Bright 

field  เป็นชนิดเลื่อนขึน้ลงได ้ โดยปุุมควบคุมทั้ง 2 

ด้านของตัวกล้องจุลทรรศน์ เป็นชนิด Swing out  

มีค่า N.A. ไม่ต่ํากว่า 0.9 สามารถปรับศูนย์กลาง

ของเลนส์รวมแสงได ้ มีม่านปรับแสงและสามารถ

ขึน้ - ลงได้ 

อุปกรณ์ชุดFluorescence 

  @ เป็นชนิด Built-in integral vertical illuminator 

สามารถใส่ Cube ได้ไม่ต่ํากว่า  8  Cube 

  @ ใชไ้ฟ  Mercury  ไม่ต่ํากว่า 100 วัตต์ 

 @ Filter cube สําหรับงาน Fluorescence ไม่ต่ํากว่า 

4 ช่วงคลื่นดงันี ้Blue Excitation     (ย้อมสีแบบ 

FITC) , Green Excitation (ย้อมสีแบบ 

RHODAMINE), UV Excitation     (ย้อมสีแบบ 

DAPI) และช่วงคลื่นสําหรับยอ้มสี Nile Red 

  @ มี Power Supply ซึ่งสามารถเปดิเคร่ืองใชง้าน

ได้ทันทีโดยไม่ตอ้งกดปุุม  Start 

  @ Transformer ชนิดมีตัวจับระยะเวลาการใชง้าน

ของหลอด Mercury 

อุปกรณ์อื่น ๆ  ถุงคลุมกล้อง , หลอดไฟอะไหล่ , 

หนังสือคู่มือ 

 

2.  ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล  1 ชุด  

มรีายละเอยีดดังนี ้

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร ์ 

      1 ชุดถ่ายภาพระบบดิจติอลแบบสี มีอุปกรณ์

รับสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 1 ชุด และมีระบบ

ระบายความร้อน เป็นชนิด Peltier Device ซึง่

สามารถลดอุณหภมูิจากระดับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 

(Ta) ได้ไม่นอ้ยกว่า 10 องศาเซลเซียส 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

    2 อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (Imaging Sensor)  

      2.1 มีขนาดไมน่้อยกว่า 1/1.8 นิว้ 

      2.2 มีจํานวนจุดรับสัญญาณภาพทั้งหมดไม่

น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 

   3 สามารถเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ด้วยจุด

เชื่อมต่อแบบ C-Mount 

   4 สามารถเชื่อมต่อกับอปุกรณ์ประมวลผลผ่าน 

PCIe Interface Board 

คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพ 

     1 สามารถถ่ายภาพที่มคีวามละเอยีด ได้ไม่นอ้ย

กว่า 5 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้

        1. 4800 X 3600 พิกเซล ด้วยรูปแบบ Pixel 

Shifting และ/หรือ 3-CCD 

        2. 2400 X 4800 พิกเซล ด้วยรูปแบบ Pixel 

Shifting และ/หรือ 3-CCD 

        3. 1600 X 1200 พิกเซล ด้วยรูปแบบ 3-

CCD 

        4. 800 X 600 พิกเซล 

        5. 800 X 600 พิกเซล ด้วยรูปแบบ 2X2 

     2 สามารถเลือกค่าความไวแสง ได้ไม่นอ้ยกว่า 

5 ระดับ ดังต่อไปนี ้

         1. ISO100  

         2. ISO200 

         3. ISO400 

         4. ISO800 

         5. ISO1600 

    3 มีฟังก์ชัน่การแปลงค่าจากระบบอนาลอกเป็น

ดิจิตอลแบบ 14 Bit หรือดีกว่า 

      4 การวัดแสงแบบอัตโนมัต ิ

         4.1  การวัดแสงแบบอัตโนมัต ิ

               - แบบอัตโนมัติ (Auto) 

               - แบบอัตโนมัตสิําหรับเทคนิคฟลูออ

เรสเซ็นต์ (SFL-Auto) 

        4.2 สามารถเลือกการชดเชยแสงได้ในช่วง -

2.0EV ถึง +2.0EV โดยสามารถปรับเป็นขั้น ขั้นละ

ไม่น้อยกว่า 1/3EV 

        4.3 สามารถปรับค่าระยะเวลาในการรับแสง

ได้ในช่วง 23 ไมโครวนิาที ถงึ 60 วินาที 

        4.4 สามารถเลือกรูปแบบพืน้ทีก่ารวัดแสงได้

ไม่น้อยกว่า 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

             - แบบเตม็พืน้ที่ทัง้หมดของภาพ (Full 

Image) 

            - 30% ของพืน้ที่ทั้งหมดของภาพ 

            - 1% ของพืน้ทีท่ั้งหมดของภาพ 

            - 0.1% ของพืน้ที่ทัง้หมดของภาพ 

      5. สามารถแสดงผลทีค่วามละเอยีด 1600 X 

1200 พิกเซลที่อัตราไม่น้อยกว่า 15 ภาพต่อวนิาที 

โดยใชค้่าระยะเวลาในการรับแสงในชว่ง 23 

ไมโครวนิาทีถึง 65 มิลลิวินาท ี

      6 สามารถรองรับการใชง้านปริภูมิสี (Color 

Space) แบบ sRGB และ AdobeRGB 

 

คุณสมบัติเฉพาะของชุดอุปกรณ์ประมวลผล 

      1 ใชร้ะบบปฏิบัตกิารวินโดวส์ 7 หรือดีกว่า 

      2 หน่วยประมวลผลกลาง เป็นชนิด Core i7  

      3 มีหน่วยความจําหลกัไม่น้อยกว่า 4 GB  

      4 มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 

TB 

      5 จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิว้  

 

คุณลักษณะเพิ่มเตมิ 

- ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 , ISO 14001 

- เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

- รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า  1  ป ี

พร้อมบรกิารติดตั้งและสาธิตการใชง้านและ

ตรวจเช็คทําความสะอาดกล้องจุลทรรศน์อย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

รวม 5,000,000  
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131433101200  ก่อสร้างอาคารหอดูดาวพร้อมครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 15,000,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ  

ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

หอดูดาวเป็นหนึ่งในโครงสร้างทางดาราศาสตร์ของชาติท่ีมีมาตรฐานและศักยภาพสูงสามารถให้บริการ

วชิาการและระบบสาระสนเทศทางดาราศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกภาคของประเทศ นักเรียน นักศกึษา และ

ประชาชนท่ัวไปจะได้ใชก้ล้องโทรทรรศน์และเคร่ืองมอืทางดาราศาสตร์คุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนดารา

ศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เกิดความตะหนักและตื่นตัวด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นรูปธรรม มีเครือข่าย

การประสานงานการวิจัยและวิชาการทางดาราศาสตร์เพิ่มขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนทาง

ดาราศาสตร์ของประเทศในอนาคต 

เมื่อปีงบประมาณ 2545 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิมมีโครงการสร้างหอดูดาวอยู่แล้วแต่ด้วยติด

ปัญหาหลายด้านจึงระงับโครงการไว้   เหตุผลประการหนึ่งในการก่อสร้างหอดูดาวเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีท้องฟูาจําลองท่ีทันสมัยอยู่ก่อนแล้วเมื่อสร้างหอดูดาวก็จะสามารถทํางานด้านดาราศาสตร์

เชื่อมโยงกันระหว่างท้องฟูาจําลองกับหอดูดาว จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งการเรียนรู้

ดาราศาสตร์ท่ีสําคัญทํางานด้านดาราสาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสําคัญของวิทยาการทางด้านดาราศาสตร์มีเปูาหลัก

ท่ีจะสร้างหอดูดาวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สําหรับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อสนับสนุนการ

ให้บริการแก่ชุมชน และสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

วชิาการท่ีสําคัญของภูมภิาค หอดูดาวสามารถให้บริการและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อสร้างความตระหนักทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่ชุมชน  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ของมหาวทิยาลัย   
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2. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ทางดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

3. เพื่อบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ นักเรียน นักศกึษา และประชาชนท่ัวไป 

4. เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้เยาวชน  

ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 อาคารหอดูดาว 1 หลัง 

1.2 ผู้เข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 3,000 คน/ป ี

    

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากวา่รอ้ยละ 80 

2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ดา้นดาราศาสตร์เพิ่มมากขึน้จากการใช้บริการหอดูดาว 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑเ์ป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

3.2 กิจกรรมท่ีจัดมกีําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดได้ตรงกับเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1  ขออนุมัติดําเนินงาน             

2 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ             

3 ทําสัญญา             

4 ดําเนินการก่อสรา้ง             

5 เบิกจ่าย             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1  ขออนุมัติดําเนินงาน 1 คร้ัง 1    

2 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 1 คร้ัง 1    

3 ทําสัญญา 1 คร้ัง 1    

4 ดําเนินการก่อสรา้ง 1 งาน 1    

5 เบิกจ่าย 4 คร้ัง 1 1 1 1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ก่อสรา้งอาคารหอดดูาวพรอ้มครุภัณฑ์ 15,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ก่อสรา้งอาคารหอดดูาวพรอ้มครุภัณฑ์       15,000,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       15,000,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ก่อสร้างอาคารหอดูดาว

พร้อมครุภัณฑ์ 

       15,000,000   15,000,000 

รวม        15,000,000   15,000,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433101201 

 

ก่อสรา้งอาคารหอดู

ดาวพรอ้มครุภัณฑ์ 

 

1050000 

 

1603 8311001100 หอดูดาวพรอ้มครุภัณฑ ์ 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมท้ังสิ้น 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. นักเรียน นักศกึษา และประชาชนท่ัวไปมแีหลง่เรียนรู้ดา้นดาราศาสตร์ท่ีทันสมัย 

3. ผู้เข้ารับการบริการหอดูดาวได้รับประโยชนแ์ละความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามเปูาหมาย 

1.2 จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเปูาหมาย 

1.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากวา่ 80 

1.4 ก่อสร้างแลว้เสร็จภายในกําหนดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

การสํารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4      :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1 :   นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 นโบยายท่ี 3 :   สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. :   เป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแขง็ให้สังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 4 :  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 19   จํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 22   ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  
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 องคป์ระกอบท่ี 5   การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งช้ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.5.1 มติท่ีิ 1 :  มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.5.2 มติท่ีิ  2  :   มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี  5  : ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนกัศกึษาตอ่ สถาบันอุดมศกึษา  

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  :    ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น  

   สําคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  :    บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  :    ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

3. ความพร้อมของโครงการ   ดําเนนิการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวน/

หน่วย

นับ 

ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะโครงสรา้งและคํา

ชีแ้จง/เหตุผลความจําเปน็ 

1 ก่อสรา้ง

อาคาร

หอดูดาว 

1 หลงั 15,000,000 15,000,000 พืน้ที่ใช้สอย 769 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ ตดิตั้งกล้องโทรทรรศน์ 

เส้นผา่ศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 20 นิว้ 

เหตุผลความจําเป็น 

ในการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์นัน้ กล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งที่จําเป็นต้อง

ใชแ้ทบจะขาดมิได้ เนื่องจากวัตถุท้องฟูา ไม่วา่จะเป็นดวงดาว กาแล็กซี 

หรือเนบิวลาต่าง ๆ ล้วนอยู่ห่างจากโลกเราหลายปีแสง และมกัมีความ

สว่างน้อยนิด จึงจําเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อดึงภาพของวัตถุ

เหล่านั้นให้เหมือนกับว่ามาอยู่ใกล้ ๆ เพื่อศึกษารายละเอยีดได้สะดวก และ

รวมแสงให้สวา่งพอให้ตามองเห็น นอกจากการดงึภาพให้เข้ามาใกลแ้ล้ว 

กล้องโทรทรรศน์ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อกี เช่น ช่วยให้เราได้สามารถศึกษา

วัตถุท้องฟูาในย่านสเปกตรัมอื่น ๆ ทีต่าเรามองไม่เห็นอกี ทั้งนีเ้นื่องจาก

คลื่นแม่เหลก็ไฟฟาูที่มาจากดวงดาวและวัตถุท้องฟูาต่าง ๆ  อกีประการ

หนึ่งเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีท้องฟูาจําลองที่

ทันสมัยอยู่ก่อนแล้วเมื่อสรา้งหอดูดาวก็จะสามารถทํางานด้านดารา

ศาสตร์เชื่อมโยงกันระหว่างท้องฟูาจําลองกับหอดูดาว จะทําให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นแหลง่การเรียนรู้ ดาราศาสตร์

ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

รวม 15,000,000  
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2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 

131433201300 งานบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบรายจา่ยอื่น 

วงเงินงบประมาณ:  31,576,200  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผดิชอบ : นางสุนทร ีโพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

คือ 

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวจิัยและแสวงหาความจรงิเพื่อสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สนับสนุน รว่มมือและให้บริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

7. สนับสนุนการประสานความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9. สนับสนุนการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดําร ิ
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสง่เสริมกระบวนการปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง่ให้มีศักยภาพสูงสุด 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จํานวนข้าราชการพลเรือน 40 อัตรา 

1.2 จํานวนผูด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 22 อัตรา 

1.3 จํานวนผูด้ํารงตําแหน่งบรหิารมีวาระ 42 อัตรา 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

บุคลากรและผูร้ับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้ 
3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเปูาหมายที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             

1 งบบุคลากร              

2 งบดําเนินการ             

3 งบรายจ่ายอื่น             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       

1 งบบุคลากร  12 เดือน 3 3 3 3 

2 งบดําเนินการ 12 เดือน 3 3 3 3 

3 งบรายจ่ายอื่น 12 เดือน 3 3 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย      

1 งบบุคลากร 17,693,800 4,423,450 4,423,450 4,423,450 4,423,450 

2 งบดําเนินการ 11,331,600 2,832,900 2,832,900 2,832,900 2,832,900 

3 งบรายจ่ายอื่น 2,550,800 637,700 637,700 637,700 637,700 

 รวมเป็นเงนิ 31,576,200 7,894,050 7,894,050 7,894,050 7,894,050 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย         

1 งบบุคลากร       17,693,800  

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจํา       17,693,800  

 - ข้าราชการพลเรือน 40 อัตรา ๆละ 12 เดือน ๆละ   14,200,000  

 - เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 22 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,736,400  

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ

ข้าราชการ 

22 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,736,400  

 - เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ

ระดับต้น 

1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   21,000  

2 งบด าเนินการ       11,331,600  

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ       11,331,600  

 - ค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บริหาร 42 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   7,167,600  

 - นายกสภามหาลัย 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   150,000  

 - อธิการบด ี 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   374,400  

 - รองอธิการบดี,คณบดี,ผู้อํานวยการ 12 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   2,880,000  

 - ผู้ชว่ยอธิการบดี, 

      รองคณบดี, 

      รองผู้อํานวยการ 

24 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   3,225,600  

 - หัวหน้าภาควิชา 4 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ     

2.2 ค่าใช้สอยและค่าวสัด ุ         

 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ       4,164,000  

3 งบรายจ่ายอื่น         

 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ       2,550,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       31,576,200  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

 14,200,000    7,167,600 4,164,000     2,550,800 31,576,200 

            

รวม 17,693,800   7,167,600 4,164,000     2,550,800 31,576,200 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131433201301 บรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 1101 5101010100 เงินเดือนและค่าจา้ง 4,423,450 4,423,450 4,423,450 4,423,450 

   1102 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,041,000 1,041,000 1,041,000 1,041,000 

   1102 5102010100 ค่าตอบแทน 1,791,900 1,791,900 1,791,900 1,791,900 

   1105 5105020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 637,700 637,700 637,700 637,700 

รวมท้ังสิ้น 7,894,050 7,894,050 7,894,050 7,894,050 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การปฏบัิตงิานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏบัิตงิานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. บุคลากรมศีักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีสูงสุด 

 

การประเมินผลการด าเนินการ 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 จํานวนบุคลากรท่ีเข้ารับบริการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

การสํารวจ โดยใชแ้บบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับ แผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการ

ของสังคม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ   

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

          ตัวบ่งช้ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  2.3.2  องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 



118 

  

 

           ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผู้นําสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

           ตัวบ่งช้ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

           ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

          ตัวบ่งช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

2.3.4   องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

          ตัวบ่งช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.3.7   องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

          ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิติ 

  ราชการ ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี12 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี13 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

3. ความพร้อมของโครงการ   ดําเนนิการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1.งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร ์

131434101400 พัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 964,120 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์  

  
 

หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีเด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัย

การเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหมจ่ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะ

เป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมี

ทักษะหลายด้านเพื่อการด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมี

คุณลักษณะบัณฑิตยุคใหม ่คือ ต้องเป็นผู้มหีลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบ

อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา

ข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ (information, communication, media, and 

technology skills) รวมท้ัง เป็นผู้ท่ีมีจริยธรรมและค่านยิมท่ีดงีามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัย

ในตนเอง มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด าเนนิชีวิต เป็นต้น ดังนัน้ 
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เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ข้างต้น คณะ 

ครุศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีพร้อมในการท างานและมีขีด

ความสามารถในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบั้ณฑิตในสาขาอาชีพตา่ง ๆ 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศนข์องนักศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยอาศัยกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกอันดีงามของนักศกึษาท่ีมีต่อการเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาสังคม 

3. เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้เป็นผู้ท่ีรอบรู้  คิดการณ์ไกลและเขา้ใจปรากฏการณ์ปัจจุบัน

ในทางสังคม  โดยสามารถจัดกจิกรรมตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเองและสังคมได้อยา่ง

เหมาะสม 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านการศึกษาปฐมวัย 80 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านพลศึกษา 449 คน 

1.3 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษ 36 คน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ 40 คน 

1.5 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านคณิตศาสตร์ 40 คน 

1.6 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านคอมพิวเตอร์ 40 คน 

1.7 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านสังคมศึกษา 40 คน 

1.8 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านภาษาไทย 40 คน 

1.9 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านการประถมศึกษา 40 คน 

1.10 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านการศึกษาพิเศษ 40 คน 

1.11 จัดส่งนักศกึษาเข้ารับการแขง่ขันทางวชิาการ 3 คน 

1.12 จ านวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 360 คน 

1.13 จัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา 10/1 สาขาวิชา/ครัง้ 

1.14 มีหนังสือทางดา้นการศึกษา 20 รายการ 

1.15 มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัตงิาน 5 รายการ 

1.16 มีวัสด/ุอุปกรณ์ ส าหรับพัฒนานกัศึกษา 40 รายการ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาผ่านกจิกรรมเสริมหลักสูตร ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม ด้านภาษาและการสือ่สาร ด้านเทคโนโลย ีและการมจีิตอาสา อย่างตอ่เนื่อง 

2.2 มวีัสดุพัฒนานักศกึษาอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.3 มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมให้พร้อมการปฏบัิตงิานได้อย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.4 มหีนังสือทางด้านการศึกษาส าหรับบริการในหอ้งสมุดคณะครุศาสตร์อยา่งต่อเนื่องตลอดปี 

3. 3.เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การพัฒนานักศกึษาแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 แต่งตัง้คณะกรรมการการปฏบิัติการ             

2 ด าเนินการพัฒนานกัศึกษา             

3 จัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา             

4 จัดซือ้วัสด/ุอุปกรณ์ ส าหรับพัฒนานักศึกษา             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย 

      

1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม 30 คน  30   

1.2 จัดส่งนักศกึษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย 

50 คน    50 

2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศกึษา       

2.1 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

ขั้นความรู้เบื้องต้น 

1/163 คร้ัง/คน 1/163    

2.2 อบรมผู้ก ากบัลกูเสือส ารอง ขั้นความรู้

เบื้องต้น 

1/120 คร้ัง/คน 1/120    

2.3 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  

ขั้นความรู้ชัน้สงู 

1/166 คร้ัง/คน 1/166    

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาอังกฤษ “จัดกิจกรรมวัน

คริสต์มาส” 

36 คน 36    

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์  

“อบรมการผลิตและพัฒนาสื่อ

วิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์” 

40 คน  40   

5 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์  

“จัดค่ายคณิตศาสตร์อาสาพฒันา” 

40 คน  40   

6 พัฒนานักศกึษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ศกึษา 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

6.1 จัดส่งนักศกึษาศึกษาดูงานด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1 คร้ัง  1 1  

6.2 คอมพิวเตอร์ศกึษาอาสาพฒันา 1 คร้ัง 1    

6.3 กีฬาคอมพิวเตอร์ศกึษา 1 คร้ัง 1    

7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศกึษา       

7.1 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดท าแผน การ

จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

40 คน    40 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย “อบรมการอา่นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน” 

40 คน  40   

9 พัฒนานักศกึษาสาขาวชิาการ

ประถมศกึษา “อบรมสร้างศรัทธาในอาชีพ

ครูประถมศึกษา” 

40 คน  40   

10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ “อบรมความรู้พื้นฐานการใช้

ภาษามือ” 

40 คน  40   

11 จัดส่งนกัศึกษาแขง่ขันด้านวิชาการ 3 คน   3  

12 พัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) 

360 คน   360  

13 จัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา 10 สาขาวิช

า 

 10   

14 จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 

5 รายการ 1 2 1 1 

15 จัดซือ้หนงัสือทางด้านการศึกษา 20 รายการ  20   

16 จัดซือ้วัสดุพัฒนาศกัยภาพนักศกึษา 20 รายการ  10 10  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

     

1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม 7,260  7,260   

1.2 จัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา

ปฐมวัย 

 

 

17,100    17,100 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศกึษา      

2.1 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  

ขั้นความรู้เบือ้งต้น 

43,750 43,750    

2.2 อบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้

เบื้องต้น 

41,250 41,250    

2.3 อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

ขั้นความรู้ชัน้สูง 

13,940 13,940    

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาอังกฤษ “จัดกิจกรรมวันคริสตม์าส” 

3,100 3,100    

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์  

“อบรมการผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์

ด้วยคอมพิวเตอร์” 

16,300  16,300   

5 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์  

“จัดค่ายคณิตศาสตร์อาสาพฒันา” 

21,580  21,580   

6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศกึษา 

     

6.1 จัดส่งนักศกึษาศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

15,000  7,500 7,500  

6.2 คอมพิวเตอร์ศกึษาอาสาพฒันา 6,120 6,120    

6.3 กีฬาคอมพิวเตอร์ศกึษา 4,500 4,500    

7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศกึษา 

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม” 

34,600    34,600 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย “อบรมการอา่นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน” 

3,440  3,440   

9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศกึษา “อบรมสรา้งศรัทธาในอาชีพ

ครูประถมศึกษา” 

3,360  3,360   

10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ “อบรมความรู้พื้นฐานการใชภ้าษา

มือ” 

3,360  3,360   

11 จัดส่งนกัศึกษาแขง่ขันด้านวิชาการ 20,340   10,000 10,340 

12 พัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ด้านคณุธรรม

จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) 

85,000   85,000  

13 จัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา 68,000   68,000   

14 จ้างเหมาบรกิาร ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 270,000  49,500 49,000 90,000 81,500 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

15 จัดซือ้หนงัสือทางด้านการศึกษา 20,000  10,000 10,000  

16 จัดซือ้วัสดุพัฒนาศกัยภาพนักศกึษา 266,120  26,120 50,000 80,000 110,000 

 รวม 964,120 188,280 239,800 282,500 253,540 
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

        

1.1 ศกึษาดูงานโรงเรยีนนวัตกรรม       7,260  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   1 คร้ังๆละ 1,260 บาท 1,260  

 ค่าวัสด ุ         

 -วัสดุน้ ามัน   1 คร้ังๆละ 6,000 บาท 6,000  

1.2 จัดส่งนักศกึษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย 

      17,100  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       17,100  

2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพล

ศกึษา 

        

2.1 อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่  

ขั้นความรู้เบื้องต้น 

      43,750  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 16.5 ชม.ๆละ 500  41,250  

 ค่าวัสด ุ       2,500  

2.2 อบรมวชิาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  

ขั้นความรู้เบื้องต้น 

      41,250  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 16.5 ชม.ๆละ 500  41,250  

2.3 อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่  

ขั้นความรู้ชั้นสูง 

      13,940  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร   27 ชม.ๆละ 500 บาท 13,500  

 ค่าวัสด ุ

 

 

      440  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษ  

“จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส” 

      3,100  

 ค่าวัสด ุ       3,100  

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ “อบรมการผลิตและ

พัฒนาสื่อวทิยาศาสตร์ด้วย

คอมพิวเตอร”์ 

      16,300  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร   18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสด ุ       5,500  

5 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ “จัดค่าย

คณิตศาสตร์อาสาพัฒนา” 

      21,580  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       20,000  

 ค่าวัสด ุ       1,580  

6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศกึษา 

      25,620  

6.1 ศกึษาดูงานด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

        

 ค่าวัสด ุ  

 

      15,000  

6.2 คอมพิวเตอร์ศกึษาอาสาพัฒนา         

 ค่าวัสด ุ       6,120  

6.3 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอร์ศกึษา         

 ค่าวัสด ุ       4,500  

7 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคม

ศกึษา 

“อบรมเชิงปฏบิัตกิารการจัดท า

แผน การจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม” 

      34,600  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  120 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

 ค่าวัสด ุ   3 คร้ังๆละ 3,500 บาท 14,200  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย  

“อบรมการอ่านเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน” 

      3,440  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 300 บาท 1,200  

 ค่าใช้สอย         

 -อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 41 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 1,025  

 ค่าวัสด ุ       1,215  

9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศกึษา “อบรมสร้าง

ศรัทธาในอาชีพครปูระถมศกึษา” 

      3,360  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       2,000  

 ค่าวัสด ุ       1,360  

10 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาพิเศษ “อบรมความรู้

พื้นฐานการใช้ภาษามือ” 

      3,360  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร   5 ชม.ๆละ 600 บาท 3,000  

 ค่าวัสด ุ       360  

11 จัดส่งนักศกึษาแข่งขันด้าน

วชิาการ 

      20,340  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       20,340  

12 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศกึษา ฯ 

      85,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  

 -ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 3 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 300 บาท 32,400  

 ค่าวัสด ุ       9,400  

13 จัดแสดงนิทรรศการทาง

การศึกษา 

      68,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 1500 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 37,500  

 ค่าวัสด ุ       19,700  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

14 จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง/

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

      270,000  

 ค่าใช้สอย         

 -จ้างเหมาบรกิาร ปรับปรุง/

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่าย

เอกสาร เป็นต้น 

      270,000  

15 จัดซื้อวัสดุพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

        

 ค่าวัสด ุ       286,120  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       964,120  



128 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

           

-ศึกษาดงูานโรงเรียน

นวัตกรรม 

   0 7,260      7,260 

-แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง

วิชาการ 

   0 17,100      17,100 

2.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา 

พลศึกษา 

           

-อบรมวิชาผู้ก ากับลกูเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบือ้งต้น 

   41,250 2,500      43,750 

-อบรมวิชาผู้ก ากับลกูเสือ

ส ารอง ขั้นความรู้เบือ้งต้น 

   41,250 0      41,250 

-อบรมวิชาผู้ก ากับลกูเสือ

สามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้

ชั้นสูง 

   13,500 440      13,940 

3.พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

การสอนภาษาอังกฤษ “จัด

กิจกรรมวันคริสต์มาส” 

   0 3,100      3,100 

4.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์  “อบรมการ

ผลิตและพัฒนาสื่อ

   10,800 5,500      16,300 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

วิทยาศาสตร์ด้วย

คอมพิวเตอร์” 

5.พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ “จัดค่าย

คณิตศาสตร์อาสาพัฒนา” 

   0 21,580      21,580 

6.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศกึษา 

           

-ศึกษาดงูานด้านนวตักรรม

และเทคโนโลยี 

   0 15,000      15,000 

-คอมพิวเตอร์ศกึษาอาสา

พัฒนา 

   0 6,120      6,120 

-กีฬาคอมพิวเตอร์ศกึษา    0 4,500      4,500 

7.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา 

   0        

-อบรมเชงิปฏิบัตกิารการจดัท า

แผน การจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระสังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

   14,400 20,200      34,600 

8.พัฒนานักศกึษาสาขาวชิาการ

สอนภาษาไทย “อบรมการ

อา่นเพื่อพัฒนาผูเ้รียน” 

 

 

   1,200 2,240      3,440 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

9.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

การประถมศกึษา “อบรม

สรา้งศรัทธาในอาชีพครู

ประถมศึกษา” 

   0 3,360      3,360 

10.พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

การศกึษาพิเศษ “อบรม

ความรู้พืน้ฐานการใชภ้าษา

มือ” 

   3,000 360      3,360 

11.จัดสง่นักศกึษาแข่งขันด้าน

วิชาการ 

   0 20,340      20,340 

12.พัฒนาคุณลกัษณะที่พงึ

ประสงค์ด้านคุณธรรม

จริยธรรม  

(ค่ายคุณธรรม) 

   75,600 9,400      85,000 

13.จัดแสดงนิทรรศการทาง

การศกึษา 

   10,800 57,200      68,000 

14.จ้างเหมาบรกิาร ปรับปรุง/

ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

    270,000      270,000 

13.จัดซือ้วัสดุพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

   0 286,120      286,120 

รวม    211,800 752,530      964,120 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101401 พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาการประกอบ

วิชาชีพ 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  7,260  17,100 

131434101402 อบรมวิชาผู้ก ากับ

ลูกเสือ 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 96,000    

1314341014   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 2,940    

131434101403 กิจกรรมวันคริสต์มาส 102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 3,100    

131434101404 อบรมการผลิตสื่อและ

พัฒนาสื่อ

วิทยาศาสตร์ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  10,800   

131434101404   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  5,500   

131434101405 ค่ายคณิตศาสตร์

อาสาพัฒนา 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  21,580   

131434101406 พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศกึษา 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,620 7,500 7,500  

131434101407 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

การจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้สาระ

สังคมศกึษา 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน    14,400 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101407   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ             20,200  

131434101408 การอา่นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  1,200    

131434101408   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  2,240    

131434101409 สรา้งศรัธทาในอาชีพ

ครูประถมศึกษา 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  3,360    

131434101410 อบรมความรู้พื้นฐาน

การใชภ้าษามือ 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  3,000    

131434101410   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  360    

131434101411 จัดส่งนักศกึษาแข่งขัน

ด้านวิชาการ 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   10,000 10,340 

131434101412 พัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

ของนักศกึษา 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   75,600   

131434101412   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   9,400  

131434101413 จัดแสดงนิทรรศการ

ทางการศึกษา 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  10,800   

131434101413   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  57,200   

131434101414 จ้างเหมาปรับปรุง/

ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 49,500 49,000 90,000 81,500 

131434101415 จัดซือ้วัสดุพัฒนาการ

นักศึกษา 

 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  10,000 10,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101416 จัดซือ้วัสดุพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 26,120 50,000 80,000 110,000 

รวมท้ังสิ้น 188,280 239,800 282,500 253,540 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพนสิิตนักศกึษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

2. นักศกึษาเกิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติโดยอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น

กลไกในการขับเคลื่อน 

3. นักศกึษาเกิดจิตส านึกอันดงีามตอ่การเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาสังคม 

4. นักศกึษาเกิดโลกทัศนเ์ป็นผู้ท่ีรอบรู้  คิดการณ์ไกลและเขา้ใจปรากฏการณปั์จจุบันในทางสังคม 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาเข้ารับการพัฒนา 1,779 คน 

2) จ านวนหนังสือด้านการศกึษา 20 รายการ  

3) จ านวนวัสดุ/อุปกรณ ์ส าหรับพัฒนานักศกึษา 40 รายการ 

4) จัดแสดงนทิรรศการทางการศกึษา 10 สาขาวิชา 

5) จ านวนนักศกึษาเข้ารับการแข่งขันทางวิชาการ 3 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ ร้อยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 

3) นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.3 เชงิเวลา 

คณะครุศาสตร์ด าเนนิการจัดการพัฒนานักศกึษาแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษา 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 
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 นโยบายยอ่ยท่ี 4  คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง  

     เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  การศึกษาทีม่คีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ  

รวมท้ังตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านกังบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 14  จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

 ตัวช้ีวัดท่ี 15  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

 ตัวชี้วัดท่ี 16  ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานทาหรือศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

     หลังจากจบ (ด้านสังคม) 

ตัวชี้วัดท่ี 17  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม) 

ตัวชี้วัดท่ี 18  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี 

      ก าหนด (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.4.1 องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรมท่ีจัดให้กับ

นักศกึษา 

2.4.2 องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2   ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปี 

พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1  มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสตินักศกึษาตอ

สถาบันอุดมศกึษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีว่าดว้ยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับและประเภทการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

 

2.7 ความสอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

2.7.1  ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 

       3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2.7.2 ตัวบ่งชี้ท่ี 13 นักศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศกึษา ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80   

     (ก าหนดเพิม่) 

 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
 

131434101500 พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 73,000 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ :รองคณบดี ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

ศักยภาพของคณาจารย์ถอืเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างความสามารถในการแขง่ขันและความยั่งยืนของ

คณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีจะชว่ยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมท้ังสามารถให้บริการวิชาการแก้สังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติในท่ีสุด  ท้ังนี้ เนื่องจาก

สภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการ

ของตลาดแรงงานท่ีมีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย  

ท าให้คณาจารย์ของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติท่ีหลากหลาย ท้ังศักยภาพ
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ในการท าวิจัย ศักยภาพในด้านการเรียนการสอน รวมท้ังศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใ์นคณะวิชาเป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่างตอ่เนื่อง 

คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปกีารศึกษา 2556 ขึน้ โดยโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ (1) อบรมเพื่อ

พัฒนาอาจารยก์้าวสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ (2) การจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้คณะครุ

ศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกลา่วจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่องค์กรท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน

ในท่ีสุด 

วตัถุประสงค์   

1. เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการตามประกาศ ของ ก.พ.อ.  

2. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

3. เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจ การประเมินผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.  

4. เพื่อสง่เสริมให้คณาจารย์ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ในและ

นอก 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนอาจารย์ได้เข้าใจเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 35 คน 

1.2 จ านวนอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายใน

และภายนอก  

50 คน 

 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณาจารย์ท่ีได้รับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนผลงานทางวชิาการเพื่อขอ

ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการไดแ้ละเพิ่มมากขึน้ ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

2.2 คณาจารย์ในคณะได้รับความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 
 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ต.ค. 2555 วันสิน้สุด: 30 ก.ย. 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน             

3 ด าเนินการตามโครงการ             

 -อบรมเพือ่พัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กับหน่วยงานภายนอก 

            

 -แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

            

4 สรุปและประเมินผล             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

35 คน  35 35  

2 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษากบัหนว่ยงานภายนอก 

15 คน   15  

3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงาน 

35 คน   35  

4 สรุปและประเมินผล 1 คร้ัง    1 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

30,000  15,000 15,000  

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

33,000   33,000  

3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในหน่วยงาน 

10,000   10,000  

 รวม 73,000  15,000 58,000  
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมเพือ่พฒันาอาจารย์ก้าวสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 35 คน ๆ ละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,500  

 ค่าวัสด ุ       12,100  

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

      33,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       17,000  

 ค่าวัสดุ         

 -วัสดุน้ ามัน ฯลฯ       16,000  

3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

      10,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 35 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 1,750  

 ค่าวัสด ุ   1 งานๆละ 4,650 งาน 4,650  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       73,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ 

ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

   14,400 15,600      30,000 

พัฒนาด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา 

   3,600 39,400      43,000 

รวม    18,000 55,000      73,000 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101501 อบรมเพื่อพัฒนา

อาจารย์ก้าวสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  7,200 7,200  

131434101501   102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  7,800 7,800  

131434101502 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

102000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   33,000  

131434101503 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ประสบการณ์ด้าน

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

102000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   3,600  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101503    1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   6,400  

รวมท้ังสิ้น  15,000 58,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาจารยไ์ด้รับความรู้เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ และวธีิการแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์  

2. อาจารยไ์ดแ้นวทางในการพฒันาผลงานทางวชิาการเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและการขอก าหนดต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

3. อาจารยค์ณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาท้ังในและ

นอก 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมการจดัท าผลงานทางวิชาการ 35 คน 

2) จ านวนอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศกึษากับหนว่ยงานภายนอก 

3) จ านวนอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพการศกึษาภายในหนว่ยงาน  

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) อาจารย์ผู้ผา่นการอบรม มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดท าผลงานวชิาการเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่

ทางวิชาการ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเปูาหมาย 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 

1.3 เชงิเวลา 

สามารถจัดท าโครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 
 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบส ารวจความพงึพอใจของท่ีเข้าร่วมโครการ 

3.2 สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4   สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายยอ่ยท่ี 4   คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง 

เป็นธรรม 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

 นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1   เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งด้านวชิาการ 

 กลยุทธ์ท่ี 1   การศกึษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านกังบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี   ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดท่ี 32   จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดท่ี 33   โครงการวจิัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 ความสอดคลอ้งกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1    มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับและประเภท       

           การศกึษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7   ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2   การบริหารจดัการศกึษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 14   การพัฒนาคณาจารย ์

2.6 ความสอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  อาจารยป์ระจาทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี อยา่งนอ้ย 

  ปีละหนึ่งคร้ัง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา วชิาการ และ/หรือ

วชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ    ด าเนินการได้ทันที 
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131434101600 สนับสนุนทรพัยากรในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เปูาหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 698,000 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องด าเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในมีภารกิจในด้านการให้

การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมทางการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

การบริหารงานให้คณะสามารถจัดการการเรียนการสอน การให้บริการ การประกันคุณภาพ การสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ รวมท้ังสนับสนุนคณาจารย์ได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพื่อให้การถ่ายทอดมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

จากการส ารวจข้อมูลครุภัณฑค์ณะครุศาสตร์ มีเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 66 เคร่ือง เป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

อายุการใช้งานมากกว่าสิบปีจ านวน 23 เคร่ือง ซึ่งคณะได้ท าการซ่อมแซมมาหลายคร้ังจนเกินมูลค่าของ

เครื่องปรับอากาศแลว้จึงจ าเป็นต้องจัดซือ้ใหม่เพื่อทดแทน ส าหรับเคร่ืองมัลตมิเีดียโปรเจคเตอร์ ชุดเคร่ืองเสียง เคร่ือง

ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และรถตีเส้นสนามชนิดปูนแห้ง เพื่อสนับสนุน

งานวชิาการและบริการทางการศกึษาตามภารกิจดังกลา่วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์   

เพื่อจัดหาอุปกรณท่ี์ทันสมัย สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและการใชบ้ริการ  
 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศ  4 เคร่ือง 

1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  4 เคร่ือง 

1.3 ชุดเคร่ืองเสียง  1 เคร่ือง 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.4 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  2 เคร่ือง 

1.5 เคร่ืองสแกนเนอร์  3 เคร่ือง 

1.6 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  1 เคร่ือง 

1.7 รถตีเส้นสนามชนดิปูนแห้ง  1 คัน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

 โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน             

2 ด าเนินการตามโครงการ             

3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่การศึกษา       

3.1 เคร่ืองปรับอากาศ  4 เคร่ือง 4    

3.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  4 เคร่ือง 4    

3.3 ชุดเคร่ืองเสียง  1 เคร่ือง 1    

3.4 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  2 เคร่ือง  2   

3.5 เคร่ืองสแกนเนอร์  3 เคร่ือง 3    

3.6 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  1 เคร่ือง 1    

3.7 รถตีเส้นสนามชนดิปูนแห้ง  1 คัน 1    
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่การศึกษา      

3.1 เคร่ืองปรับอากาศ  180,000 180,000    

3.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  95,600 95,600    
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3.3 ชุดเคร่ืองเสียง  45,000 45,000    

3.4 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  0240,000  240,000   

3.5 เคร่ืองสแกนเนอร์  93,000 93,000    

3.6 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  21,000 21,000    

3.7 รถตีเส้นสนามชนดิปูนแห้ง  23,400 23,400    

 รวม 698,000 458,000 240,000   
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่การศึกษา       698,000  

 ค่าครุภัณฑ ์         

 - เคร่ืองปรับอากาศ    4 เคร่ืองๆละ 45,000 บาท 180,000  

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    4 เคร่ืองๆละ 23,900 บาท 95,600  

 - ชุดเคร่ืองเสียง    1 เคร่ืองๆละ 45,000 บาท 45,000  

 - เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล    2 เคร่ืองๆละ 120,000 บาท 240,000  

 - เคร่ืองสแกนเนอร ์   3 เคร่ืองๆละ 31,000 บาท 93,000  

 - เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์    1 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท 21,000  

 - รถตีเส้นสนามชนิดปูนแหง้    1 คันๆละ 23,400 บาท 23,400  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       698,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา       698,000    698,000 

รวม       698,000    698,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101601 

 

จัดซือ้ครุภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา 

1020000 1603 8320021100 เคร่ืองปรับอากาศ 180,000    

   1603 8323039100 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 95,600    

   1603 8322006100 ชุดเคร่ืองเสียง 45,000      

   1603 8320019300 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  240,000     

   1603 8329005100 เคร่ืองแสกนเนอร์ 93,000      

   1603 8329002100 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 21,000      

   1603 8326019100 รถตีเส้นสนามชนดิปูนแห้ง 23,400      

รวมท้ังสิ้น 458,000 240,000   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึน้  

2. คณะครุศาสตร์มีครุภัณฑท่ี์มีประสิทธิภาพใชง้าน  

3. คณะครุศาสตร์มีสภาพแวดลอ้มและการบริการด้านกายภาพท่ีเอื้อตอ่การบริการจัดการศึกษา 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ  

1) เครื่องปรับอากาศ   4 เครื่อง  

2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  4 เครื่อง 

3) ชุดเครื่องเสียง   1 เครื่อง  

4) เครื่องถา่ยเอกสารระบบดิจิตอล 2 เครื่อง  

5) เครื่องสแกนเนอร์   3 เครื่อง  

6) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์   1 เครื่อง  

7) รถตีเส้นสนามชนิดปูนแหง้  1 เครื่อง  

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ  

1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เปูาหมาย 

ร้อยละ 85  

2) ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง เปูาหมายระดับ 3  

3) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ เปูาหมายระดับ 3  

4) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3  

5) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมาย

ระดับ 3  

6) ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3  

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา  

งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 

3.2 แบบส ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอ่ยท่ี 4  คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง 

เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การศึกษาที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ  

รวมท้ังตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 มติท่ีิ 2   มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

 มติท่ีิ 4   มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน  

 ตัวช้ีวัดท่ี 8  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ    ด าเนินการได้ทันที 
 

  



150 

  

 

131434101700 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพเิศษ 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างท่ัวถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค 

(ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัย       ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        มีภาระและหน้าท่ีเป็นศูนย์สาธิตเพื่อการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเร่ิมและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ  การบริการวิชาการและค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ  และการบริการ

สนับสนุนนักศกึษาพกิาร  ส่งเสริมให้บุคคลที่มคีวามบกพร่องได้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมอยา่งมีความสุข  

จากการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ด าเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2555 ได้แก่การจ้างเหมา

บริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน  จัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการและนักศึกษา

ด้านการศกึษาพเิศษ  การจัดกิจกรรมและการบริการต่างๆด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมฝึกทักษะแก่เด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการ

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของแตล่ะบุคคลการให้ความรู้แกผู่้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถดูแล

เด็กพิเศษได้อย่างเหมาะสม การจัดอบรมและการจัดท าสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ การน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเจคติท่ีดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กพิเศษและน าความรู้ท่ี ได้ไปใช้ในการสอน

เด็กพิเศษได้อยา่ง  มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม

ให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม  จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียม

กันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน 4.2 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนนักศกึษาทีค่งอยู่ 

2. จ านวนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้ท างานหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

   หลังจากจบ 

5. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ:        500,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ:  คณะครุศาสตร์     ศูนย์การศกึษาพเิศษ นางสาวพัชนี บญุรัศม ี

และนางวริสรา  จุ้ยดอนกลอย  
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ทางการศกึษา จากหน่วยงานอื่น  เพื่อให้บุคลากรน าหลักการ แนวคิดใหม่ และประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาองค์กรให้

สามารถด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2556  

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจึงได้ด าเนินการโครงการดังกลา่วตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ การซื้อวัสดุ จ้างเหมาบริการหรือซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และประสบการณ์ดา้นการศึกษาพิเศษ 

3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการศกึษาพเิศษ 

4. เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนและ

หนว่ยงานตา่งๆ 

5. เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้มีทักษะการเรียนรู้ต่างๆ และมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 บรหิารจัดการศูนย์การศกึษาพิเศษ 

- จ้างเหมาบรกิารหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

- จัดซือ้วัสดุส านกังาน 

 

5 

40 

 

รายการ 

รายการ 

1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

 -  ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเดก็ 

-  จัดซือ้วัสดุพฒันาคุณลกัษณะนักศกึษา 

-  ศึกษาดงูาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 

-  จัดอบรมบรกิารวิชาการการศึกษาพิเศษ (3 คร้ัง) 

-  จัดท าวารสารวิชาการ (ครุศาสตร์กรุงเก่า) 

 

150 

50 

120 

3 

300 

 

คน 

รายการ 

รายการ 

คร้ัง 

เล่ม 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษม ีวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในการใชง้าน 

2.2 บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่องและมีความพงึพอใจ 

2.3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

2.4 เด็กพิเศษเป็นผู้มทัีกษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

2.5 นักศกึษาได้รับความรู้และทักษะท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเรียน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามเวลาท่ีก าหนดในแผน 

3.2 บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3.3 การจัดท าเอกสารเผยแพร่แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดในแผน 
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3.4 เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะอย่างตอ่เนื่อง 

3.5 นักศกึษาได้ศกึษาดูงานด้านการศกึษาพเิศษ 1 ครัง้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ             

1.1 จ้างเหมาบรกิารหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์             

1.2 จัดซือ้วัสดุส านกังาน             

2 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ             

2.1 จัดซือ้วัสดุพัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา             

2.2 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม             

2.3 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวนัเด็ก             

2.4 จัดอบรมบรกิารวิชาการการศึกษาพิเศษ (3 คร้ัง)             

2.5 จัดท าวารสารวิชาการ (ครุศาสตร์กรุงเก่า)             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ       

 1.1 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ ซ่อมบ ารุงแอร์ ประกันลิฟต ์

ซ่อมแฟกซ์ กล้องวงจรฯลฯ เป็นต้น 

10 รายการ 3 3 2 2 

 1.2 จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 40  รายการ 20 10 5 5 

2 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ       

 2.1ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเดก็ 150 คน  150   

 2.2 จัดซือ้วัสดุพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษา 

50 รายการ 20 10 10 10 

 2.3ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/

ฝึกอบรม 

4 วัน  2  2 

 2.4จัดอบรมบรกิารวิชาการการศึกษา

พิเศษ (3 คร้ัง) 

120 คน  40 40 40 

 2.5 จัดท าวารสารวชิาการ  

(ครุศาสตร์กรุงเก่า) 

300 เล่ม    300 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ 225,000     

 1.1 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ซ่อมบ ารุงแอร์ ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ 

กล้องวงจร ฯลฯเป็นต้น 

150,000 75,000 50,000 10,000 15,000 

 1.2 จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 75,000 30,000 25,000 10,000 10,000 

2 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 275,000     

 2.1 จัดซือ้วัสดุพฒันาคุณลกัษณะนักศึกษา 130,000 40,000 50,000 20,000 20,000 

 2.2 ศกึษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 10,000  5,000 5,000  

 2.3 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 30,000  30,000   

 2.4 จัดอบรมบรกิารวิชาการการศึกษา

พิเศษ (3 คร้ัง) 

45,000  15,000 15,000 15,000 

 2.5จัดท าวารสารวชิาการ(ครุศาสตร์กรุงเก่า) 60,000    60,000 

 รวมทั้งสิ้น 500,000     
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รายละเอยีดการใชจ้่ายงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ       225,000  

 ค่าใช้สอย         

   -จ้างเหมาบรกิารหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ซ่อมบ ารุงแอร์ ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ กล้อง

วงจร ฯลฯเป็นต้น 

10 รายการ     150,000  

 ค่าวัสด ุ         

 -วัสดุส านกังาน เช่น กระดาษสี กระดาษหนงั

ช้างปากกา กาว หมกึปริ้น โต๊ะ ตู้ 

 ถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

40 รายการ     75,000  

2 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ       275,000  

2.1 จัดซือ้วัสดุพัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา       130,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุพัฒนานักศึกษาเช่น หมึกปร้ิน 

กระดาษปริน้อักษรเบรลล์ กระดาษA4 แฟูม 

ไวท์บอรด์ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี  

หนังสือพัฒนานักศกึษาด้านการศึกษาพิเศษ  

อุปกรณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  ฯลฯ 

      130,000  

2.2 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม       10,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พกั ฯลฯ ส าหรับการไป

ประชุม อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน 

4 วัน     10,000  

2.3 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวนัเด็ก       30,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่วันเด็ก 2 คร้ังๆละ 150 คน 25 บาท 7,500  

 ค่าวัสด ุ         

 - แผ่นปูายไวนิลประชาสัมพันธ ์ 1 คร้ังๆละ     2,500  

 - - ซือ้วัสดกุารจัดงานวันเด็ก เช่น  

รางวัลแจกเด็ก ลกูโปร่ง กระดาษสี          สี

โปสเตอร์ สีไม้ สีน้ า เทปกาว  ฯลฯ 

20 รายการ     19,000  

 -ค่าถ่ายเอกสารงานวันเดก็ 4 คร้ังๆละ     1,000  

2.4 จัดอบรมบรกิารวิชาการการศึกษาพิเศษ 

 (3 คร้ัง) 

      45,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่อบรมบริการ

วิชาการ 

16 มือ้ๆละ 40 คน 25 บาท 16,000  

 ค่าวัสด ุ         

 ค่าวัสดุอบรมบรกิารวิชาการ เช่น ซอง ปากกา 10 รายการ     7,400  
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ล าดับ รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

สมุด กระดาษการ์ด ปูาย ฯลฯ 

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร 6 วันๆละ  ชั่วโมงๆละ 600 บาท 21,600  

2.5 จัดท าวารสารวิชาการ(ครุศาสตร์กรุงเก่า)       60,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าวารสาร 1 คร้ังๆ ละ  เล่มๆ ละ 100 บาท 50,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทน/ผู้อ่านบทความวิจัย/ 

บทความวิชาการ 

20 เรื่อง  เรื่องๆ ละ 500 บาท 10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       500,000  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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แผนการใชจ้่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.บริหารจัดการศูนย์

การศึกษาพิเศษ 

    225,000      255,000 

2.การพัฒนาการจัดการศึกษา

พิเศษ 

   31,600 243,400      275,500 

รวม    31,600 468,400      500,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101701 บรหิารจัดการศูนย์

การศึกษาพิเศษ 

1020000 1204 5104020100 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 105,000 75,000 20,000 25,000 

131434101702 การพัฒนาการจัด

การศึกษาพิเศษ 

1020000 1204 5104020100 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 40,000 100,000 40,000 95,000 

รวมท้ังสิ้น 145,000 175,000 60,000 120,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษบริหารจัดการด าเนนิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนชว่ยเด็กพิเศษ 

3. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาแก่ชุมชน 

4. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดา้นการศึกษาพิเศษ 

5. เด็กพิเศษมทัีกษะการเรียนรู้ต่างๆและมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 จ านวนการจ้างเหมาซ่อมแชม่ครุภัณฑข์องศูนย์การศึกษาพิเศษ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.2 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาเด็กพเิศษ บุคลากรทางการศกึษา  และผลงานเชงิประจักษข์องบุคลากรของ

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.3 คณะครุศาสตร์มีเอกสารทางวิชาการ  (ครุศาสตร์กรุงเก่า)  จ านวน 300 เล่ม 

1.4 นักศกึษาและเด็กพิเศษ รวมท้ังผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจในกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนและคุณลกัษณะของหลักสูตร กจิกรรมการพัฒนา 

และเอกสารวชิาการฯ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556)  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม  จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) 

 นโยบายท่ี 4: สังคมและและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2558 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 4 สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2556  (สงป.)  

 ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 14   จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่(ดา้นสังคม) 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 15 จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่(ดา้นสงัคม) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 17 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ดา้นสงัคม) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 18 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ด้าน

สังคม) 

 ผลผลิตท่ี 10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 21 จ านวนครู/ผู้บริหารท่ีเข้ารับการพัฒนา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 23  ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ท่ีใชค้รูและบุคลากร 

  ทางการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 25 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเร็จการศึกษาเขา้รับการพัฒนาภายใน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

 องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

  องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  ระบบกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

2.5 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 มาตรฐานท่ี  1  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ด้านท่ี 2    งานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

  ตัวช้ีวัดท่ี 5    งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

 มาตรฐานท่ี  2  การบริหารจัดการศกึษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี  14  การพัฒนาคณาจารย ์

2.6 ความสอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าป ี

2556 (ก.พ.ร.)  

 มติท่ีิ 2  มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนอสตินักศกึษาตอ้สถาบันอุคมศกึษา 

 มติท่ีิ 3  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  6  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

131434101800 งานพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

5. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 252,800  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล  

ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ

ความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและทอ้งถิ่นยังมปัีญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ

ในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศกึษา  

ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ งาน

วชิาการของคณะจะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากวัตถุประสงค์ 

หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนางาน

วิชาการ เพื่อการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และการผลิตบัณฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมคีุณภาพเพิ่มมากขึน้  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ให้งานวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มผีลงานวจิัย และเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาอย่างมคีุณภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดท าหลกัสูตรอสิลาม 1 หลักสูตร 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.2 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 14/14 สาขาวิชาและกลุม่วิชา/เล่ม 

1.3 ผลิตงานวิจัย 2 ชิน้ 

1.4 จัดท าหลกัสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้น 3 หลักสูตร 

1.5 จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับผูส้นใจ 2 คร้ัง 

1.6 ประชุม/สัมมนาปฏบิัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการ 1 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จ านวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.2 มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80   

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การพัฒนาคุณภาพวชิาการด าเนนิการได้ตลอดปีการศึกษารอ้ยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555  วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556   

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดท าหลกัสูตรใหม ่             

2 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน             

3 ผลิตงานวิจัย             

4 จัดท าหลกัสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้น             

5 จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับผูส้นใจ             

6 ประชุม/สัมมนาปฏบิัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการ             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดท าหลกัสูตรอสิลาม 1 หลักสูตร 1 

2 จัดท าเอกสารต าราประกอบการเรียนการ

สอน 

14/14 สาขา/เล่ม 14/14 

3 ผลิตงานวิจัย 2 ชิน้ 2 

4 จัดท าหลกัสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้น 3 หลักสูตร 3 

5 จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับผูส้นใจ 2 คร้ัง   2  

6 ประชุม/สัมมนาปฏบิัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 

1 คร้ัง   1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดท าหลกัสูตรอสิลาม 5,200 5,200    

2 จัดท าเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน 70,000    70,000 

3 ผลิตงานวิจัย 60,000  60,000   

4 จัดท าหลกัสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้น 22,000   22,000  

5 จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับผูส้นใจ 25,600   25,600  

6 ประชุม/สัมมนาปฏบิัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 

70,000   70,000  

รวมเป็นเงิน 252,800 5,200 60,000 117,600 70,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดท าหลักสูตรอิสลาม       5,200  

1.2 ค่าวัสด ุ       5,200  

2 จัดท าเอกสารต าราประกอบการ

เรียนการสอน 

      70,000  

2.1 ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ         

 -จัดท าเอกสารต ารา 14 สาขา ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 5,000 บาท 70,000  

3 ผลติงานวจิัย       60,000  

3.1 ค่าใช้สอย         

 ผลิตงานวิจัย       30,000  

3.2 ค่าวัสด ุ       30,000  

4 จัดท าหลกัสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้น       22,000  

4.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 20 ชม. ๆ ละ 300 บาท 18,000  

4.2 ค่าวัสด ุ       4,000  

5 จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับผูส้นใจ       25,600  

5.1 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร  2 คน ๆ ละ 20 ชม. ๆ ละ 600 บาท 24,000  

5.2 ค่าวัสด ุ       1,600  

6 ประชุม/สัมมนาปฏิบัตกิารเพือ่เข้าสู่

ต าแหน่งทางวชิาการ 

      70,000  

 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ       70,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       252,800  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดท าหลักสูตรอสิลาม     5,200      5,200 

2. จัดท าเอกสารต าราประกอบการ

เรียนการสอน 

    70,000      70,000 

3. ผลิตงานวิจัย     60,000      60,000 

4. จัดท าหลักสตูรภาษาเกาหลีระยะ

สั้น 

   18,000 4,000      22,000 

5. จัดอบรมภาษาเกาหลีส าหรับ

ผู้สนใจ 

   24,000 1,600      25,600 

6.ประชุม/สัมมนาปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

    70,000      70,000 

รวม    42,000 210,800      252,800 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101801 จัดท าหลกัสูตร

อสิลาม 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 5,200    

131434101802 จัดท าเอกสารต ารา

ประกอบการเรียนการ

สอน 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    70,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101803  ผลิตงานวิจัย 1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  60,000   

131434101804 จัดท าหลกัสูตรภาษา

เกาหลีระยะสั้น 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   4,000  

131434101804   1030000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   18,000  

131434101805 จัดอบรมภาษาเกาหลี

ส าหรับผูส้นใจ 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   1,600  

131434101805   1030000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   24,000  

131434101806 ประชุมเข้าสู่ต าแหนง่ฯ 1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   70,000  

รวมท้ังสิ้น 5,200 60,000 117,600 70,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

2. งานวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ด าเนนิการไปได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มผีลงานวจิัยและเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวชิาอยา่งมี

คุณภาพและเป็นประโยชนท้ั์งในศาสตร์และการเรียนการสอน 

การประเมินผลการดาเนินงาน  

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน จ านวน 14 สาขา  

2) จ านวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. จ านวน 1 หลกัสูตร 

3) จ านวนผลงานวจิัยของคณาจารยท่ี์มีการเผยแพร่ จ านวน 2 ชิ้นงาน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) จ านวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ร้อยละ 80  

2) มกีารเผยแพร่ผลงานวจิัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80  

3) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 80 

1.3 เชงิเวลา 

ทุกกิจกรรมด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้รอ้ยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผลท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลการจัดท าหลักสูตร  

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานขอ้มูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556)  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม  
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2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558): 

นโยบายท่ี 4: ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2555–2558 ของมหาวทิยาลัย:  

นโยบายท่ี 1: ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่

ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง  

วชิาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 2  ด้านหลักสูตร  

     1. พัฒนาหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมเกษตร  

     2. พัฒนาและปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ท่ี 3  ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศกึษา (สมศ.)  

มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  

มาตรฐานท่ี 7 ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2554  

มติท่ีิ 1  มติดิ้านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ข้อ 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต 64  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1  ร้อยละ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบกลไกการพัฒนางานวจิัยเพื่องานสร้างสรรค์ 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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131434101900 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 

แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ:  1. จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ  

5. ความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษา  

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ:  336,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 

หลักการและเหตุผล  

งานพัฒนาการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นงานหลัก  เป็นส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิต

ศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีภารกิจต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การท่ีจะปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาการจัดการศกึษาของคณะในดา้นตา่ง ๆ ดังนี้  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาได้มคีวามรู้หลากหลายในแตล่ะสาขาวชิาโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ และเชิญ

วทิยากรมาให้ความรู้แกน้ักศกึษาในสาขาวชิาต่าง ๆ  

2. จัดซื้อวัสดุส านักงานและการเรียนการสอน เพื่อให้การปฏิบัติงานในส านักงานคณะและการเรียนการสอน

สามารถด าเนนิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายผู้สอนให้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละคน โดยการเข้า

ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศกึษาดูงาน  

จากเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องเชิญวิทยากร จัดซื้อวัสดุส านักงาน

และการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของคณะ  

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้สาขาวิชาได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒใินการจัดการเรียนการสอน  

2. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนอย่างมคีุณภาพ 

3. เพื่อสง่เสริมบุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนอาจารย์พเิศษ (สาขาและวชิาแกน) 6 สาขาวิชา 

1.2 จ านวนคร้ังทีซ่ือ้วัสดุ ส านกังานและการเรียนการสอน 4 คร้ัง 

1.3 จ านวนอาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดงูาน 15 คน 

1.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ 20 คน 

1.5 วัสดุ ครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพพรอ้มใช้งาน 5 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาท่ีเข้าใหม่และนักศึกษาท่ีคงอยูค่ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ศึกษาตาม 

หลักสูตรไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.2 มวีัสดุใชใ้นส านักงานและการเรียนการสอนอย่างเพยีงพอรวมท้ังมกีารซ่อมบ ารุงครุภัณฑไ์มน่อ้ยกวา่

ร้อยละ 80  

2.3 อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใชใ้นการ 

เรียนการสอนและการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การด าเนนิกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนในระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556   

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาอาจารย์พเิศษ (วิชาแกน)             

2 จัดซือ้วัสดุส านกังานและการเรียนการสอน             

3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน             

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย์             

5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ ์             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาอาจารย์พเิศษ (วิชาแกน) 6 สาขาวิชา 6 

2 จัดซือ้วัสดุส านกังานและการเรียนการสอน 4 คร้ัง 1 1 1 1 

3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและ

ศึกษาดูงาน 

15 คน - 5 5 5 

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย์ 1 คร้ัง - - 1 - 

5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ ์ 5 คร้ัง 1 2 2  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาอาจารย์พเิศษ 108,000 45,000  63,000  

2 จัดซือ้วัสดุส านกังานและการเรียนการสอน 98,000 20,000 38,000 20,000 20,000 

3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและ

ศึกษาดูงาน 

75,000  25,000 25,000 25,000 

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย์ 25,000   25,000  

5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ ์ 30,000 6,000 12,000 12,000  

รวมเป็นเงนิ 336,000 71,000 75,000 145,000 45,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดหาอาจารย์พเิศษ       108,000  

1.1 ค่าตอบแทน         

 - สาขาวิชานติิศาสตร์   270 ชม. ๆ ละ 200 บาท 54,000  

 - สาขาวิชาศลิปกรรม   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  

 - สาขาวิชาดนตรี   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  

 - สาขาวิชานาฏศิลปก์ารละคร   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  

 - วิชาแกน   90 ชม. ๆ ละ 200 บาท 18,000  

2 จัดซือ้วัสดุส านกังานและการเรียนการ

สอน 

      98,000  

3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไป

ราชการและศึกษาดูงาน 

      75,000  

3.1 ค่าใช้สอย         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - เบีย้เลี้ยง ที่พัก พาหนะ   15 คน ๆ ละ 5,000 บาท 75,000  

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษใหค้ณาจารย์       25,000  

4.1 ค่าตอบแทน       18,000  

 - ค่าวิทยากร   30 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

4.2 ค่าใช้สอย/ค่าวัสด ุ       7,000  

5 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์       30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       336,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดหาอาจารย์พเิศษ    108,000       108,000 

2. จัดซือ้วัสดุส านกังานและการ

เรียนการสอน 

    98,000      98,000 

3. อาจารย์และบุคลากรเดินทางไป

ราชการและศึกษาดูงาน 

    75,000      75,000 

4. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้

คณาจารย์ 

   18,000 7,000      25,000 

5.ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ ์     30,000      30,000 

รวม    126,000 210,000      336,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434101901 จัดหาอาจารย์พเิศษ 1030000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 45,000  63,000  

131434101902 จัดซือ้วัสดุส านกังาน

และการเรียนการสอน 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 20,000 38,000 20,000 20,000 

131434101903 อาจารย์และบุคลากร

เดินทางไปราชการ

และศึกษาดูงาน 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  25,000 25,000 25,000 

131434101904 จัดอบรมภาษาอังกฤษ

ให้คณาจารย์ 

1030000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   18,000  

131434101904   1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   7,000  

131434101905 ซ่อมบ ารุงวัสด ุ

ครุภัณฑ์ 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 6,000 12,000 12,000  

รวมท้ังสิ้น 71,000 75,000 145,000 45,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สาขาวิชาได้มวีิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน 

2. คณะมวีัสดุใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมกีารซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์

อย่างมคีุณภาพ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินผลการด าเนินงาน  

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 นักศึกษาที่เข้าใหม่และนักศึกษาที่คงอยู่คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ได้ศกึษาตาม

หลักสูตร ร้อยละ 80  

1.2 มีวัสดุใชใ้นส านักงานและการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมทั้งครุภัณฑ์ได้รับการซ่อม

บ ารุง  ร้อยละ 80  

1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาสามารถนาความรู้และประสบการณใ์หม่ ๆ มาใช้ในการเรียน 

การสอน ร้อยละ 80  

2. เกณฑก์ารประเมินผลที่ถือว่าดี  

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมอืในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  

3.1 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และส าเร็จ

การศกึษา  

3.2 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

3.3 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4: ยุทธศาสตรก์ารศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และ 

     ความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผน่ดิน(พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชวีิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2558 
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นโยบายที่ 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสริมสรา้งศักยภาพ  

กลยุทธ์ที ่1   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาฯ  

นโยบายที่ 9:  ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรว่มมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

สู่ความเป็นสากล บนพืน้ฐานการบริหารและการจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล :  

กลยุทธ์ที ่11  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาฯ 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชีก้ารประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

มาตรฐานที่ 1   ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนฯ  

ตัวบ่งชี ้1.1  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1ปี  

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

ตัวบ่งชี ้5.3  ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม  

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (สกอ.)  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะ 

บัณฑติ  

 

3. ความพรอ้มของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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131434102000 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 

แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ:  1. จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ  

5. ความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษา  

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ:  135,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 

หลักการและเหตุผล  

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปูาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา ค าว่าบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หมายรวมถึงการท่ี

บัณฑิตตอ้งมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ท่ีเรียนอยา่งเพียงพอ มทัีกษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะท่ีจะต้อง

ใชด้ ารงชวีติอยูใ่นสังคม การท่ีจะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจรยิธรรมได้ดังท่ีหวัง การเป็นอุดมศึกษาจา

เป็นต้องจัดกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา และปลุกฝังสิ่งท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกาลังเรียนอยู่

ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว้  

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยู่แล้ว  จ าเป็นต้องมี

ศักยภาพดา้นอื่น ๆ เพือ่สร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้ว ฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความ

พร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสานักงาน ซึ่งปัจจุบันถือเป็น

คุณสมบัติท่ีจ าเป็นสาหรับผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าท างานในทุกหน่วยงานท้ังทางราชการและเอกชนด้วยเหตุผลและความ

จ าเป็นดังกลา่ว  

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พงึประสงค์ให้นักศกึษาในคณะฯ  

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรมให้นักศึกษา  

3. เพื่อเตรียมความพร้อมสูง่านอาชพีให้นักศึกษาก่อนออกฝกึประสบการณ์วิชาชพีและจบการศกึษา  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้างบคุลิกภาพที่ดีศรีราชภัฏให้นักศกึษาใหม่ชัน้ปีที่ 1 350 คน 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

2 จ านวนนักศึกษาที่อบรมการเสรสิรา้งบุคลิกภาพที่ดีก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพชั้น

ปีที่ 3 และ4 

150 คน 

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาทัง้ 4 ชันปี 150 คน 

4 กิจกรรมอบรมการเตรยีมความพร้อมสู่งานอาชีพใหน้ักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 150 คน 

5 กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 150 คน 

6 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม 100 คน 

 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ  

2.1 นักศกึษาใหม่และนกัศกึษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะที่พงึประสงค์หลัง

การอบรม 

2.2 นักศกึษาใหม่และนกัศกึษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

หลังการอบรม 

2.3 นักศกึษาท่ีจะออกฝกึประสบการณ์วิชาชพีและจบการศกึษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีความพร้อมสูก่ารออกฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชพีหลังฝึกอบรมร้อยละ 80  

3. เปูาหมายเชงิเวลา  

3.1 จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.2 เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556   

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้างบคุลิกภาพที่ดีศรีราชภัฏ 

ให้นักศึกษาใหม่ชัน้ปีที ่1 

            

2 จ านวนนักศึกษาที่อบรมการเสรสิรา้งบุคลิกภาพที่ดีก่อน

ออกฝกึประสบการณ์วชิาชีพชั้นปีที่ 3 และ4 

            

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาทัง้ 4  

ชั้นปี 

            

4 กิจกรรมอบรมการเตรยีมความพร้อมสู่งานอาชีพให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 

            

5 กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

และการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

            

6 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้าง

บุคลิกภาพที่ดีศรีราชภัฏ ให้นกัศึกษาใหม่ชัน้

ปีที ่1 

350 คน   350  

2 จ านวนนักศึกษาที่อบรมการเสรมิสรา้ง

บุคลิกภาพที่ดีก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ4 

150 คน  150   

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้

นักศึกษาทัง้ 4 ชันปี 

150 คน    150 

4 กิจกรรมอบรมการเตรยีมความพร้อมสู่งาน

อาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 

150 คน  150   

5 กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

150 คน    150 

6 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม 100 คน    100 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้างบคุลิกภาพ

ที่ดีศรีราชภัฏ ให้นักศึกษาใหม่ชัน้ปีที ่1 

10,000   10,000  

2 จ านวนนักศึกษาที่อบรมการเสรมิสรา้ง

บุคลิกภาพที่ดีก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ4 

10,000  10,000   

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้

นักศึกษาทัง้ 4 ชันปี 

10,000    10,000 

4 กิจกรรมอบรมการเตรยีมความพร้อมสู่งาน

อาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 

15,000  15,000   

5 กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

40,000    40,000 

6 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม 50,000    50,000 

รวมเป็นเงนิ 135,000  25,000 10,000 100,000 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้าง

บุคลิกภาพที่ดีศรีราชภัฏ ให้นกัศึกษา

ใหม่ชัน้ปีที ่1 

      10,000  

1.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

1.2 ค่าใช้สอย       6,400  

2 จ านวนนักศึกษาที่อบรมการเสรมิสรา้ง

บุคลิกภาพที่ดีก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพชั้นปีที่ 3 และ4 

      10,000  

2.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

2.2 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสด ุ       6,400  

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

ให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 

      10,000  

3.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

3.2 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสด ุ       6,400  

4 กิจกรรมอบรมการเตรยีมความพร้อมสู่

งานอาชีพให้นักศกึษาชั้นปีที่ 3 และ4 

      15,000  

4.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 5,400  

4.2 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสด ุ       9,600  

5 กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

      40,000  

5.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 18,000  

5.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 10 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 2,400  

 -ค่าหารว่างและเคร่ืองดืม่         

 -ค่าพาหนะ 5 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท 15,000  

5.3 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสด ุ       4,600  

6 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 

ศิลปกรรม 

 

      50,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

6.1 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร   2 คน ๆ ละ 5,000 บาท 10,000  

6.2 ค่าใช้สอย       20,000  

6.3 ค่าวัสด ุ       20,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       135,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จ านวนนักศึกษาที่อบรมเสริมสร้าง

บุคลิกภาพที่ดีศรีราชภัฏ ให้

นักศึกษาใหม่ชัน้ปีที ่1 

   3,600 6,400      10,000 

จ านวนนักศึกษาที่อบรมการ

เสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีด่ีก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพชั้นปีที่ 3 

และ4 

   3,600 6,400      10,000 

กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 ชันปี 

   3,600 6,400      10,000 

กิจกรรมอบรมการเตรยีมความ

พร้อมสู่งานอาชีพให้นักศกึษาชั้นปี

ที่ 3 และ4 

   5,400 9,600      15,000 

กิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   18,000 22,000      40,000 

กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 

ศิลปกรรม 

   10,000 40,000      50,000 

รวม    44,200 90,800      135,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102001 อบรมเสรมิสรา้ง

บุคลิกภาพที่ดีศรีราช

ภัฏ ให้นักศกึษาใหม่

ชั้นปีที่ 1 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   6,400  

131434102001   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน   3,600  

131434102002 อบรมการเสรมิสรา้ง

บุคลิกภาพที่ดีก่อน

ออกฝกึประสบการณ์

วิชาชีพชั้นปีที ่3 และ4 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  6,400   

131434102002   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน  3,600   

131434102003 อบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมให้นักศึกษา

ทั้ง 4 ชั้นป ี

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    6,400 

131434102003   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน    3,600 

131434102004 อบรมการเตรยีม

ความพร้อมสู่งาน

อาชีพให้นักศึกษาชั้นปี

ที่ 3 และ 4 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  9,600   

131434102004   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน  5,400   

131434102005 ศึกษาดูงานโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    22,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102005   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน    18,000 

131434102006 กิจกรรมไหว้ครูดนตรี 

นาฎศิลป์ ศิลปกรรม 

1030000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    40,000 

131434102006   1030000   5102010100 ค่าตอบแทน    10,000 

รวมท้ังสิ้น  25,000 10,000 100,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาในคณะฯ ได้รับการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พงึประสงค์ 

2. นักศกึษาเกิดจิตส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรมมากขึน้  

3. นักศกึษาได้รับการเตรียมความพร้อมสูง่านอาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีและจบการศกึษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน  

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ทุกคนตามหลักสูตรท่ีก าหนด  

1.2 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม่ช้ันปีท่ี 1 มจีิตส านกึด้านคุณธรรม จรยิธรรมทุกคนตาม 

หลักสูตรท่ีก าหนด  

1.3 นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา ปี 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีความพร้อมสู่การออกฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพหลังการฝึกอบรม  

ร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2554)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569 

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

มาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนฯ  

ตัวช้ีวัดท่ี 10  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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131434102100 สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 

แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ:  1. จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ  

5. ความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษา  

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ:  804,500 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 

หลักการและเหตุผล  

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจท่ีส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ

เปูาหมายข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีทรัพยากรท่ีอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์อย่าง

เพยีงพอ ในการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกลา่ว จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้

ในการเรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑใ์ชใ้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ

เพยีงพอต่อการเรียนการสอน 

2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีอาคารท่ีมปีระสิทธิภาพและปลอดภัยใชใ้นการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับวิชาดนตรี  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 5 รายการ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑใ์ชใ้นการด าเนินงานละการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
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2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑใ์ชใ้นการการเรียนการสอนด้านดนตรี และนาฏศิลป์  

ร้อยละ 90 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนนิการทุกกิจกรรมได้ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556  

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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 าเนนิโครงการ             

2 จัดซือ้ครุภัณฑ ์             

3 ด าเนินการปรับปรุงอาคาร             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 5 รายการ  5   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการ

สอน 

      804,500  

1.1 ค่าครุภัณฑ ์         

 -เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับXGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 

2;500 ANSI Lumens  

5 เคร่ือง ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 23,900 บาท 119,500  

 -เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า  

4 เคร่ือง ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท 84,000  

 -เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด 

LED สี  

1 เคร่ือง ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 19,000 บาท 19,000  

 -ชุดเคร่ืองดนตรไีทย 1 ชุด ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 157,000 บาท 157,000  

 -ชุดเคร่ืองแต่งกายและ

เคร่ืองประดับโบราณ 

1 ชุด ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 425,000 บาท 425,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       804,500  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดซือ้ครุภัณฑก์ารเรียนการ

สอน 

      804,500    804,500 

รวม       804,500    804,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102101 จัดซือ้ครุภัณฑ์การ

เรียน 

1030000 1603 8323039200 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 

             119,500      

131434102101  1030000 1603 8329002200 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า               84,000      

131434102101  1030000 1603 8329002300 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ส ี               19,000      

131434102101  1030000 1603 8333026100 ชุดเคร่ืองดนตรีไทย              157,000      

131434102101  1030000 1603 8333038100 ชุดเคร่ืองแตง่กายและ

เคร่ืองประดับโบราณ             425,000      

รวมท้ังสิ้น  804,500   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑใ์ชใ้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ

เพยีงพอต่อการเรียนการสอน 

2. นักศกึษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีอาคารท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยใชใ้นการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑใ์ชใ้นการด าเนินงานและการเรียนการสอน 

1.2 นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เรียนรู้และฝึกปฏบัิตติามการจัดการเรียนการ

สอน 

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนนิการทุกกิจกรรมได้ตามเวลาท่ีก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนนิงาน  

การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลการใช้บริการ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชวีติ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชวีติ  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569 

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ  

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าป ี2556 (สงป.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14  จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

ตัวบ่งช้ีท่ี 15  จ านวนนักศกึษาคงอยู่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลังจากจบ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 17  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามาตรฐานหลักสูตร 
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2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

    

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 -เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับXGA   

5 เคร่ือง 23,900 119,500 มาตรฐานฯ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2;500 ANSI Lumens 

2 -เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวด า 

4 เคร่ือง 21,000 84,000 มาตรฐานฯ 

-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 33 หน้าต่อหนา้ที่ 

-พิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้

-มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 64  MB 

-มี interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel  

-สามารถใชไ้ด้กับ A4 Letter Legal 

3 -เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/

ชนิด LED ส ี

1 เคร่ือง 19,000 19,000 มาตรฐานฯ 

ความละเอยีดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 40 หน้าต่อหน้าที ่

-มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 128  MB 

-มี interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel  

-สามารถใชไ้ด้กับ A4 Letter Legal 

4 -ชุดเคร่ืองดนตรไีทย 1 ชุด 157,000 157,000 มาตรฐานฯ 

-เคร่ืองดนตรีวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคู่ 

-เคร่ืองดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเปาุมาตรฐานยุโรป

และอเมริกา 

-เคร่ืองดนตรีสากล 

5 -ชุดเคร่ืองแต่งกายและ

เคร่ืองประดับโบราณ 

1 ชุด 425,000 425,000 มาตรฐานฯ 

-ชุดทศกัณฑป์ักลายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุาแล่น

ครบชุด 

-ชุดหนมุานปักลายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุาแล่น

ครบชุด 

-ชุดพระรามปักลายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุาครบ

ชุด 

-ชุดพระลักษณป์ักลายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุา

แล่นครบชุด 

-ชุดทศกัณฑป์ักลายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุาแล่น

ครบชุด 

-ชุดเบญกายโบราณพร้อมเคร่ืองประดับเปุาแล่นครบชุด 

รวม 804,500  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 

131434102200 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการด้านการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 575,640 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เป็นงานสนับสนุนนโยบายท่ีมุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA  ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมใน

การด าเนนิการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย ท้ังในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงภารกิจในด้านการให้การศึกษาหรอืการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้บริหาร 

สามารถจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานตา่ง ๆ บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีได้วางไว้ในแผนการจัดการเรียนการ

สอน แผนปฏบัิตริาชการประจ าป ีตลอดจนตามค ารับรองปฏบัิตริาชการประจ าปขีองคณะ  

เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้ คณะวิทยาการจัดการจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงาน

ในการก ากับดูแล และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ  ท้ังในด้านวัสดุการเรียนการสอน วัสดุส านักงาน วัสดุงานอาคารสถานท่ีการจ้างเหมา

ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและการบริหาร งานของคณะ ให้

สามารถด าเนนิการได้อยา่งต่อเนื่องตลอดท้ังปี 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปี   โดยมีนักศกึษา จ านวน  133 คน ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. เพื่อให้งานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ.และ PMAQ  มผีล 

การด าเนนิงานและผลการประเมินท่ีสูงขึ้น 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ  1,112 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 510 คน 

1.3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่ก าหนด 133 คน 

1.4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  200 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอ้ยละ 80 

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 

2.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

2.4 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 5 

คะแนน   

2.5 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

2.6 ระดับความส าเร็จของระบบระบบบริหารความเสี่ยง  ไมน่อ้ยกวา่ 5 คะแนน 

2.7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF (ตัวช้ีวัด มคอ.1-7) 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการเป็นตามแผนท่ีก าหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะ

วทิยาการจัดการ 

            

1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ             

2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธค์ณะและหลักสูตร แสวงหา

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 

            

3 ติดตามการจัดการงานประกันคุณภาพ             

4 ส่งเสรมิศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาด้านภาษา

และคอมพิวเตอร์ให้กับนักศกึษา 

            

5 อบรมการเขียนแผนการบรหิารความเสี่ยงให้บุคลากร             

6 พัฒนาศักยภาพด้านท าผลงานวิชาการและวิจัยให้กับ

บุคลากรสายวชิาการ 

            

7 อบรมจัดท ามาตรฐานหลกัสูตร (มคอ.1-7)             

8 งานวิทยาการจัดการวิชาการ คร้ังที่ 3             



190 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หนว่ยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

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. 

 

 

งานจดัการเรียนการสอนและการ

บริหารงานคณะวทิยาการจัดการ 

      

 1 จัดท าวารสารคณะวทิยาการจัดการ 1 ครัง้ 1    

2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและ

หลักสูตร แสวงหาความร่วมมอืและ

สร้างเครอืขา่ยสถานศึกษา 

 

1 

 

ครัง้ 

     

1 

3 ตดิตามการจัดการงานประกัน

คุณภาพ 

9 ครัง้ 2 2 3 2 

4 ส่งเสริมศักยภาพการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านภาษาและ

คอมพิวเตอร์ให้กับนักศกึษา 

 

2 

 

ครัง้ 

  

1 

 

1 

 

5 อบรมการเขียนแผนการบริหาร

ความเสี่ยงให้บุคลากร  

1 ครัง้   1  

6  พัฒนาศักยภาพด้านท าผลงาน

วชิาการและวิจัยให้กับบุคลากรสาย

วชิาการ  

4 ครัง้  2 2  

7 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร    

(มคอ.1-7) 

1 ครัง้ 1    

8 

 

งานวทิยาการจัดการวชิาการ คร่ังท่ี 

3 

1 

 

ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์

4 ครัง้ 1 1 1 1 

10 จัดซือ้วัสดุส านักงาน  4 ครัง้  1 1   1 1  

            

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

9 จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์             

10 จัดซือ้วัสดุส านกังาน             
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

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. 

 งานจดัการเรียนการสอนและการ

บริหารงานคณะวทิยาการจัดการ 

575,640     

1 จัดท าวารสารคณะวทิยาการจัดการ 97,500 97,500    

2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและ

หลักสูตร แสวงหาความร่วมมอืและ

สร้างเครอืขา่ยสถานศึกษา 

50,000     50,000 

3 ตดิตามการจัดการงานประกันคณุภาพ 30,000 2,000 2,000 15,000 11,000 

4 ส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

ให้กับนักศกึษา 

30,000  27,000 3,000  

5 อบรมการเขียนแผนการบริหารความ

เสี่ยงให้บุคลากร  

10,000   10,000  

6  พัฒนาศักยภาพด้านท าผลงานวชิาการ

และวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ  

40,000  31,500 8,500  

7 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร    

(มคอ.1-7) 

15,000 15,000    

8 งานวทิยาการจัดการวชิาการ คร่ังท่ี 3 100,000    100,000 

9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 97,500  32,500 32,500 32,500 

10 จัดซือ้วัสดุส านักงาน 105,640 52,500 15,000 25,000 13,140 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมา

ณ(บาท) 

หมายเหต ุ

ปริมาณ 
หนว่ยๆ

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

 งานจดัการเรียนการสอนและ

การบริหารงานคณะวิทยาการ

จัดการ 

        

1. จัดท าวารสารคณะวทิยาการ

จัดการ 

      97,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมา

ณ(บาท) 

หมายเหต ุ

ปริมาณ 
หนว่ยๆ

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

 ค่าใชส้อย         

  - ค่าจดัท าวารสาร 500 เล่มๆละ 1 ครัง้ๆละ 195 บาท 97,500  

2 จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์คณะ

และหลักสูตร แสวงหาความ

ร่วมมือและสรา้งเครือขา่ย

สถานศึกษา  

      50,000  

 ค่าตอบแทน       9,000  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 5 คน 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,000  

 ค่าใชส้อย       24,500  

 - ค่าจ้างท าปาูยไวนิล    1  ครัง้   2 ปูายละ 1,000 บาท 2,000  

 - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 

1    ครัง้ 500 ชุดละ 10 บาท  5,000  

 - ค่าอาหารวา่ง  1 ครัง้ 300 คนๆละ 25 บาท  7,500  

  - เงินรางวัลในการแข่งขัน 1 ครัง้ 10 รางวัล 10,000 บาท  10,000  

 ค่าวัสดุ        16,500  

 - ค่าวัสดุในการจัดนทิรรศการ 1  ครัง้ 20 รายการ 14,000  บาท 14,000  

 - ค่าดอกไมจ้ัดตกแตง่สถานที ่ .1 ครัง้ 150 รายการ 2,500 บาท 2,500  

3 ตดิตามการจัดการงานประกนั

คุณภาพ 

    - -     30,000   

 ค่าใชส้อย       16,000  

 - ค่าอาหารวา่ง 40 คน 6 มื้อๆละ 25 บาท 6,000  

 - เงินรางวัลประกวดประกัน

คุณภาพระดับสาขา 

3 รางวัล     10,000 บาท 10,000  

  ค่าวัสด ุ       14,000  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 2500

0 

แผ่น 25000 แผ่นละ  .40 บาท 10,000  

 - ค่าวัสดุส านกังาน  2   ครัง้ 8  รายการ 4,000   บาท 4,000  

4 ส่งเสริมศักยภาพการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านภาษาและ

คอมพิวเตอร์ให้กับนักศกึษา 

      30,000   

  ค่าตอบแทน       21,000  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร  6 คน ๆละ 6 ชม. ๆละ 600 บาท 21,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมา

ณ(บาท) 

หมายเหต ุ

ปริมาณ 
หนว่ยๆ

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

 ค่าใชส้อย       6,000  

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครัง้ 200 ชุด ๆ ละ 30 บาท 6,000  

 ค่าวัสด ุ             3,000  

 - ค่าวัสดุส านกังาน 1 ครัง้ 10 รายการ 3,000 บาท       3,000  

5 อบรมการเขยีนแผนการบรหิาร

ความเสี่ยงให้บคุลากร  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10,000  

 

 ค่าตอแทน        3,600  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  

  ค่าใชส้อย       2,250  

 - ค่าอาหารวา่ง 30 คน   3 มื้อ ๆละ 25 บาท 2,250  

  ค่าวัสด ุ       4,150  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 2 ครัง้ 7500 แผ่น .40 บาท 3,000  

 - ค่าวัสดุส านกังาน 1  ครัง้ 2 รายการ 1,150 บาท 1,150  

6  พัฒนาศักยภาพดา้นท าผลงาน

วิชาการและวิจัยให้กับบุคลากร

สายวิชาการ  

             

40,000 

 

  ค่าตอบแทน             18,000  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คน 10 ชม. ๆละ 600 บาท 18,000  

 ค่าใชส้อย              5,000  

  - ค่าอาหารวา่ง 20 คน 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 -ค่าวัสด ุ       17,000  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 42500 แผ่น 42500 แผ่น .40 บาท 17,000  

7 จัดอบรมการจัดท ามาตรฐาน

หลักสูตร       (มคอ.1-7) ให้

บุคลากรสายวิชาการ 

       

15,000 

 

 ค่าตอบแทน             3,600  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 1 ครัง้ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

  ค่าใชส้อย       10,000  

  - ค่าอาหารวา่ง 50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 5,000  

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครัง้ 50 ชุดละ 50 บาท 2,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมา

ณ(บาท) 

หมายเหต ุ

ปริมาณ 
หนว่ยๆ

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

 ค่าวัสด ุ       1,400  

  - ค่าวัสด ุ 1 ครัง้   1,400 บาท 1,400  

8  จัดสัมมนาวิชาการ “วิทยาการ

จัดการวิชาการ” ครั้งที่ 3 

      100,000  

 ค่าตอบแทน        36,000  

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 10 คน 3  ชม. ๆ ละ 1200 บาท 36,000  

 ค่าใชส้อย         42,980   

 - ค่าอาหารวา่ง 100  คน 1  มื้อ ๆละ 25 บาท 2,500  

 - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน  1  มือ้ ๆ ละ  100 บาท    10,000   

  - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครัง้  200 เล่ม ๆ ละ  100 บาท 20,000  

 - ค่าน้ ามันรถยนต์ 2     คัน 2,000 บาท 2,000    

  - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์      2 ครัง้ 1 คัน   1,000 บาท 1,000  

 - ค่าเบีย้เลีย้ง 2  ครัง้ 1  คน ๆ ละ 240  บาท 480   

 - ค่าปูายไวนลิ 1  ครัง้ 6  ปูาย 1,000 บาท  6,000  

  - ค่าจา้งจัดดอกไม ้ 1 ครัง้   2  ชุด ๆ ละ  500 บาท 1,000  

 ค่าวสัดุ        21,020   

 - ค่าวัสดุสัมมนา 1 ครัง้   21,020 บาท 21,020   

 9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์

            97,500   

 ค่าใชส้อย       97,500   

 -จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์ 

3 ครัง้ 3 ครัง้ละ 32,500 บาท 97,500   

10 ค่าวสัดุ        105,640   

 - ค่าวัสดุส านกังาน 4 ครัง้       73,140 บาท 105,640  

                             รวมเงิน       575,640   

หมายเหตุ ถวัจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานคณะ

วทิยาการจัดการ 

           

575,640 

     

  1. จัดท าวารสารคณะ

วิทยาการจัดการ   

    97,500      97,500 

 2. จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คณะและ

หลักสูตร แสวงหาความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่าย

สถานศึกษา 

   9,000 41,000       50,000  

 3. ติดตามการจัดการงาน

ประกันคุณภาพ 

    

- 

 

30,000 

      

30,000 

4.  ส่งเสรมิศักยภาพการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านภาษาและ

คอมพิวเตอร์ให้กับ

นักศึกษา 

    

21,000 

 

9,000 

      

30,000 

 5. อบรมการเขียน

แผนการบรหิารความเสี่ยง

ให้บุคลากร 

 

    

3,600 

 

6,400 

      

10,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

6. พัฒนาศักยภาพด้าน 

ท าผลงานวิชาการและวิจัย

ให้กับบุคลากรสายวชิาการ 

    

18,000 

 

22,000 

      

40,000 

 7. จัดอบรมการจัดท า 

มาตรฐานหลักสูตร       

(มคอ.1-7) ให้บุคลากรสาย

วิชาการ 

    

3,600 

 

11,400  

 

 

      

15,000  

8. จัดสัมมนาวชิาการ 

“วิทยาการจัดการ

วิชาการ” คร้ังที่ 3  

    

      36,000 

     

              64,000 

      

100,000 

9.  จ้างเหมาบรกิารและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

    97,500      97,500 

10. จัดซือ้วัสดุส านกังาน                205,640      105,640 

รวม    91,200 484,440      575,640 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102201 จัดท าวารสารคณะ

วิทยาการจัดการ 

1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 97,500    

131434102202 จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คณะฯ 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน    9,000 

131434102202   1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    41,000 

131434102203 ติดตามการจัดการ

งานประกันคุณภาพ 

1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 2,000 2,000 15,000 11,000 

131434102204 ส่งเสรมิศักยภาพการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  21,000   

131434102204   1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  6,000 3,000  

131434102205 อบรมการเขียน

แผนการบรหิารความ

เสี่ยงให้บุคลากร 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600    

131434102205   1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 6,400    

131434102206 พัฒนาศักยภาพด้าน

ท าผลงานวิชาการและ

วิจัยฯ 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน  18,000   

131434102206   1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  13,500 8,500  

131434102207 อบรมจัดท ามาตรฐาน

หลักสูตร (มคอ.1-7) 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน 3,600    

131434102207   1040000   5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 11,400    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102208 งานวิทยาการจัดการ

วิชาการ คร้ังที่ 3 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน    36,000 

131434102208   1040000   5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    64,000 

131434102209 จ้างเหมาบรกิารและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  32,500 32,500 32,500 

131434102210 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 52,500 15,000 25,000 13,140 

รวมท้ังสิ้น 177,000 108,000 84,000 206,640 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ตลอดท้ังปี   โดยมีนักศกึษา จ านวน  133 คน ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ.และ PMAQ  มีผลการด าเนินงานและผล

การประเมินท่ีสูงขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยูข่องคณะวิทยาการจัดการ 1,112  คน 

2) จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม่คณะวทิยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศกึษา  510 คน 

3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีก าหนด 133  คน 

4) มกีิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศกึษาทุกหลักสูตร 

5) มนีักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ จ านวน 200 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอ้ยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 

3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ระดับ 5 คะแนน 

4) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา ระดับ 5 คะแนน   

5) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา  ระดับ 5 คะแนน 

6) ระดับความส าเร็จของระบบระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 คะแนน 

7) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF (ตัวช้ีวัด มคอ.1-7)                               

1.3 เชงิเวลา 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

2) การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

รายงานและการประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
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2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ.2555 – 2558)  

นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏบัิตริาชการ 4 ปี  พ.ศ.2555-2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

เปูาประสงค์ท่ี 1  การศึกษาที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม  ท้องถิน่ และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบัิตกิาร 4 ป ีพ.ศ.2555 – 2558  คณะวิทยาการจดัการ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศกึษาและผลิตบัณฑิตดา้นการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ในทุกสาขาวชิาสูค่วามเห็นเสิศทางวิชาการ 

เปูาประสงค์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีกับการประเมินคุณภาพกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558)  

2.5.1 กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 :   ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ 

ด้านท่ี 1 :  คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช่ีท่ี  2    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษา 

2.5.2 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

มาตรฐานท่ี 2 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16  :  ผลการพัฒนาตามอัตลกัษณข์องสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ 

2.6 ความสอดคล้องกับช้ีวัดการประเมินกับผลการปฎบัิตริาชการตามค ารับรองการปฎบัิตริาชการ

ประจ าป ีพ.ศ . 2556 ( ก.พ.ร.)  

มติท่ีิ 2 :  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฎบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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131434102300 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ:  365,600 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผดิชอบ : คณบด ี

  

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551  คณะวทิยาการจัดการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการกอ่สร้างอาคารเรียนจ านวน 

1 หลัง  ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  เป็นอาคารล าดับท่ี 41  ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิทยาการจัดเป็นผู้รับผิดชอบอาคารหลังนี้   

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  คณะได้ประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ เพื่อจัดท าแผนในการจัดหา

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารระยะ 5 ปี   คือตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อเป็นแผนในการ

จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารต่างเชน่ ครุภัณฑ์การศกึษาเพื่อการเรียนการสอนของนักศกึษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่าง 

ๆ ของสาขาวิชา ครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนา ตลอดจนครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนในการบริหารและการ

บริการในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิชาอื่น ๆ ใน

มหาวทิยาลัย และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ประจ าอาคารหลังใหม่ โดยมีกรอบวงเงิน

รวมท้ังสิ้น 22,000,000 บาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วบางรายการ คือชุด

ครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดกลาง จ านวน 3 ห้อง ชุดครุภัณฑห์้องเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1 ห้อง และมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณรายได้คา่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 2,000,000 บาท  แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ครบทุกห้องยังขาดอยู่

อกี 6 ห้อง คณะจึงขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวน 25 รายการ 

วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 12,576,900 บาท   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556   คณะวิทยาการจัดการได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เป็นเงิน                                                                         

365,600 บาท โดยได้รับการจัดสรรเป็นค่าครุภัณฑ ์2 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น ขนาด 40000 บีทียู    จ านวน 6 เคร่ือง เป็นเงิน 270,000 บาท 

2. เครื่องมัลตมิเีดียโปรเจคเตอร์   จ านวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน  95,600 บาท     
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ดังนั้นเพื่อด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกอบอาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมตอ่ไป   

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีหอ้งเรียนท่ีได้มาตรฐาน  

2. เพื่อสนับสนุนห้องเรียนให้ท่ีมีครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศครบทุกห้องพร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน  

3. เพื่อให้หอ้งเรียนมอีุปกรณม์ัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพิ่มขึ้นอกี จ านวน 4 ห้อง   

4. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สูงขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40000 บีทียู       6 เคร่ือง 

1.2 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์       4 เคร่ือง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมหี้องเรียนท่ีได้มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา  

สามารถด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด : 31 ธันวาคม 2555 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41             

 1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู              

 1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวม 

ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41       

 1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

40,000 บีทียู  

6 เคร่ือง 1    

 1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4 เคร่ือง 1    

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 365,600 365,600 - - - 

 1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

40,000 บีทียู 

270,000 270,000 - - - 

 1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 95,600 95,600 - - -  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

41 

      365,600  

 จัดซื้อครุภัณฑ์             

 1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ขนาด 40,000 บีทียู 

 

6 

 

เคร่ือง 

 

6 

 

เคร่ือง ๆละ 

 

45,000 

 

บาท 

270,000  

 1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4 เคร่ือง  4 เคร่ืองๆละ  23,900 บาท 95,600  

          

 รวมเงิน จ      365,600  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41       365,000    365,000 

1.  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 40000 บีทียู   จ านวน 6 เคร่ือง   

  

        

  

270,000 

    

 

270,000 

2.  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   

จ านวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน  95,600 บาท

  

       

95,600 

    

95,600 

รวม        365,600    365,600 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102301 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1040000 1603 8320021200 เคร่ืองปรับอากาศ           

270,000        

131434102301   1603 8323039300 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์            

95,600        

รวมท้ังสิ้น 365,600    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มคีรุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและมีห้องเรียนท่ีได้มาตรฐาน  

2. ห้องเรียนมีอุปกรณ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพิ่มขึ้นอีก จ านวน 4 ห้อง และมีความพร้อมใช้งานในการ

จัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. นักศกึษามคีวามพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และ 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สูงขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  ระดับ 5 คะแนน 

1.2 คณะวิทยาการจัดการมผีลการประเมินตามตัวบ่งชี้ กพร. 4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

นสิิตนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจความพีงพอใจโดยใชแ้บบสอบถาม 

3.2 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงบประมาณ  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ.2555 – 2558) :  

นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ  

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎบัิตริาชการตามค ารับรองการปฎบัิตริาชการ

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :   มติดิ้านประสิทธิภาพการปฎบัิติราชการ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 :   ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์  ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 

รายการ 
จ านวน/ 

หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41  

1.1  เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

1.2  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

       

6  เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

4 เคร่ือง 

45,000 

 

 

 

 

 

 

23,900 

270,000 

 

 

 

 

 

 

95,600 

คุณลักษณะ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ที่มคีวามสามารถในการ

ท าความเย็น ขนาด  40,000 BTU , ได้รับการรับรอง

มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 

และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5                     รองรับ

ระบบไฟ  3  เฟส 

คุณลักษณะ 

ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens 

Weight 2.3 Kg. ประกันหลอด  1  ปี   

อายุหลอด  5,000 ชม. 
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131434102400 ศนูย์บ่มเพาะธุรกจิชุมชนคณะวิทยาการจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:  30,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ระบุไว้ในกรอกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2551-2556 ว่า “อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นท่ีมากกว่าการตั้งรับ

แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ  คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่

สังคม  พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร  เน้นการส่งเสริมแนวคิดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของ

นักศกึษา  คณาจารย์  รวมท้ังบุคลากรท่ัวไปท่ีสนใจ 

ในการให้บริการทางวิชาการ  ให้บริการได้ท้ังภาครัฐและเอกชน  รูปแบบการให้บริการอาจมีความหลากหลาย  

เชน่ อนุญาตให้ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรของคณะฯ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษา  อบรม  จัดประชุม  

หรือสัมมนาวิชาการ  ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามตา่ง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  ทั้งน้ีการให้บริการทางวิชาการนอกจาก

เป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  คณะวิทยาการจัดการยังได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ของอาจารย์  อันน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ

นักศกึษา  จากการให้บริการทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประชุมวางแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ 

2. เพื่อจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศกึษา 

3. เพื่อจัดอบรมการสร้างเครอืขา่ยของธุรกิจชุมชน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ 80 ร้อยละ 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ  ตามแผนการรับนักศึกษา 90 ร้อยละ 

1.3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่ก าหนด 85 ร้อยละ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอ้ยละ 85 

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  รอ้ยละ 85 

2.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  รอ้ยละ 80 

3.2 ด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ทุกกิจกรรม  อย่างตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  10  เดอืน  วันเร่ิมตน้  1 พฤศจิกายน  2555     วันสิน้สุด  31 สงิหาคม 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมคณะกรรมการ             

2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ รุ่น2             

3 จัดอบรมการสรา้งเครือข่ายของธุรกจิชุมชน             

              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง 2 2 2  

2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสูก่ารเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่น 2 

1 คร้ัง   1  

3 จัดอบรมการสรา้งเครือข่ายของธุรกจิ

ชุมชน 

1 คร้ัง   1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมคณะกรรมการ 5,180 1,800 1,800 1,580  

2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ 

รุ่น 2 

4,220   4,220  

3 จัดอบรมการสรา้งเครือข่ายของธุรกจิชุมชน 20,600   20,600  

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดประชุมคณะกรรมการ       5,180  

 ค่าใช้สอย       5,180  

 - ค่าอาหารว่าง 6 คร้ัง 16 คน 25 บาท 2,400  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสด ุ 2 คร้ัง   1,390 บาท 2,780  

2 จัดอบรมนักศกึษามุ่งสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่น 2 

      4,220  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     4,220  

3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายของ

ธุรกิจชุมชน 

      20,600  

 ค่าตอบแทน       10,800  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 6 ชั่วโมง 600 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย       6,000  

 - ค่าอาหารว่าง 2 คร้ัง 40 คน 25 บาท 2,000  

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ัง 40 คน 100 บาท 4,000  

 ค่าวัสด ุ       3,800  

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     3,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดประชุมคณะกรรมการ     5,180      5,180 

จัดอบรมนักศึกษามุ่งสูก่ารเป็น

ผู้ประกอบการ รุ่น 2 

    4,220      4,220 

จัดอบรมการสรา้งเครือข่าย

ของธุรกิจชุมชน 

   10,800 9,800      20,600 

รวม    10,800 19,200      30,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434102401 จัดประชุม

คณะกรรมการ 

1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,800 1,800 1,580  

131434102401 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่

การเป็น

ผู้ประกอบการรุ่น 2 

1040000 1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   4,220  

131434102401 จัดอบรมการสรา้ง

เครือข่ายของธุรกิจ

ชุมชน 

1040000 1202 5102010100 ค่าตอบแทน   10,800  

131434102401   1040000  1202 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   9,800  

รวมท้ังสิ้น 1,800 1,800 26,400  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ 6 ครัง้ 

2. จัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศกึษา 1 ครัง้ 

3. เพื่อจัดอบรมการสร้างเครอืขา่ยของธุรกิจชุมชน 1 ครัง้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.2 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.3 การน าความรู้ไปใชข้องผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมอืในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยให้แบบสอบถาม 

3.2 ตดิตามผลการน าไปใชป้ระโยชนข์องผู้เข้ารับการอบรม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี  4.1 :  การศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1:   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชยีน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1:  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1:   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

 นโยบายท่ี 3 :   สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

 เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่นมรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3 :  ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น 

 และสังคม 

กลยุทธ์ท่ี 4 :  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม 

2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

องคป์ระกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :   มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9 :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก  

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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2. งานสนับสนนุการจัดการศกึษา 

1010100 ส านักงานอธิการบด ีกองกลาง 

131434202500 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบด าเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, 

วงเงินงบประมาณ: 175,976,840 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผดิชอบ : นางสุนทร ีโพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

คือ 

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวจิัยและแสวงหาความจรงิเพื่อสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สนับสนุน รว่มมือและให้บริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

7. สนับสนุนการประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9. สนับสนุนการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าร ิ

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดี(กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสง่เสริมกระบวนการปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ให้มีศักยภาพสูงสุด 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนข้าราชการพลเรือน,ลูกจ้างประจ า,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวทิยาลัย,ลูกจ้าง

ชั่วคราวชาวต่างชาตแิละอาจารย์ประจ าตามสัญญา 

93 อัตรา 

1.2 จ านวนผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 46 อัตรา 

1.3 จ านวนผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารไม่มีวาระ 12 อัตรา 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้ 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
           

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             

1 วางแผนและก าหนดคุณลกัษณะครุภณัฑ์             

2 จัดท าค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจการจ้าง 

            

3 ประกาศสอบราคา/จัดซือ้             

4 ด าเนินการเบิกจ่าย             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย       

1 งบบุคลากร  12 เดือน 3 3 3 3 

2 งบด าเนินการ 12 เดือน 3 3 3 3 

3 งบลงทุน 12 เดือน 3 3 3 3 

4 งบเงินอุดหนุน 12 เดือน 3 3 3 3 



215 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย      

1 งบบุคลากร  55,369,700 13,842,500 13,842,500 13,842,500 13,842,200 

2 งบด าเนินการ 11,682,740 2,920,600 2,920,600 2,920,600 2,920,940 

3 งบลงทุน 35,506,700 8,876,600 8,876,600 8,876,600 8,876,900 

4 งบเงินอุดหนุน 73,417,700 29,367,000 22,025,300 22,025,400  

 รวมท้ังสิ้น 175,976,840 55,006,700 47,665,000 47,665,100 25,640,040 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมา

ย

เหต ุปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งบบุคลากร       55,369,700  

1.1 เงินเดอืน       42,405,200  

 - เงินเดือนข้าราชการ 93 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   33,369,700  

 - เงินประจ าต าแหน่ง 46 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   4,503,600  

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 46 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   4,503,600  

 - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   28,300  

1.2 ค่าจา้งประจ า       7,392,200  

 - ค่าจา้งประจ า 40 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   6,973,700  

 - เงินเพิ่มค่าจา้งประจ า       418,500  

1.3 ค่าจา้งชั่วคราว       1,792,300  

 - ค่าจา้งชั่วคราวอาจารย์ชาว

ต่างประเทศ 

7 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,792,300  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       3,780,000  

2 งบด าเนินการ       11,682,740  

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ       6,287,540  

 2.1.1 ค่าตอบแทน       2,848,500  

 - ค่าเช่าบ้าน(ข้าราชการ+

ชาวต่างชาติ) 

      912,000  

 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ       1,936,500  

2.2 ค่าใช้สอย       1,000,000  

 - ค่าจา้งเหมาบรกิาร       1,000,000  

2.3 ค่าวัสดุ       2,493,040  

 - วัสดุส านักงาน       2,493,040  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค       5,395,200  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมา

ย

เหต ุปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าโทรศัพท์       200,000  

 - ค่าน้ าประปา       750,300  

 - ค่าไฟฟูา       4,444,900  

3 งบลงทุน       35,506,700  

3.1 ครุภัณฑ์       3,944,200  

3.2 ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง       31,562,500  

 - อาคารเรียนและปฏิบัตกิารรวม 1 

หลัง(2555-2557)     

                    70,000,000 

1 อาคารๆละ     24,912,500  

 ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 9,975,000         

 ปี 2556 ผูกพัน 24,912,500         

 ปี 2557 ผูกพัน 31,612,500         

 ปี 2557 ผูกพัน(งบรายได้สมทบ)   

                   3,500,000 

        

 - อาคารศูนย์การศกึษานานาชาติ 

35,000,000 

1 อาคารๆละ     6,650,000  

 ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 6,650,000         

 ปี 2557 ผูกพัน 13,300,000         

 ปี 2558 ผูกผัน 13,300,000         

 ปี 2558 ผูกพัน(งบรายได้สมทบ) 

1,750,000 

        

4 งบเงินอดุหนุน(อุดหนุนบุคลากร)       73,417,700  

 - อัตราเดิม       64,727,290  

 - อัตราใหม่        6,416,510  

 - เงินเพิ่มการครองชีพ พนม. สาย

สนับสนุนวิชาการ 

      2,273,900  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       175,976,840  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

49,797,400 1,792,300 3,780,000 2,848,500 3,493,040 5,395,200 3,944,200 31,562,500 73,417,700  175,976,840 

รวม            

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434202501 บรหิารจัด

มหาวิทยาลัย 

1010100 1101 5101010100 เงินเดือนและค่าจา้ง 13,842,500 13,842,500 13,842,500 13,842,200 

  1010100 1102 5102010100 ค่าตอบแทน 712,100 712,100 712,100 712,200 

  1010100 1101 5102020100 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 873,200 873,200 873,200 819,440 

  1010100 1101 5102030100 ค่าสาธารณูปโภค 2,697,600 2,697,600   

  1010100 1102 8320033200 พัดลมไอน้ า 4 เคร่ือง 48,000    

  1010100 1603 8331003100 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 3 เคร่ือง 39,000    

  1010100 1603 8320019400 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 

เคร่ือง 

240,000    

  1010100 1603 8329002400 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า  10 เคร่ือง 

 

210,000    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

  1010100 1603 8329002500 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 

ความละเอยีด 300x400 จุดต่อ

ตารางนิว้ 1 เคร่ือง 

130,000    

  1010100 1603 8322006200 ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม 1 

ระบบ 

 875,500   

  1010100 1603 8322006300 ระบบกระจายเสียง

ประชาสัมพันธ ์1 ระบบ 

 630,000   

  1010100 1603 8322032100 ระบบตัดต่อวีดีโอ 1 ระบบ  700,000   

  1010100 1603 8322006400 ระบบเคร่ืองเสียงเคลื่อนที ่1 

ระบบ 

 706,500   

  1010100 1603 8325036100 กบไฟฟูา ขนาด 5 นิว้ 1 ตัว 11,800    

  1010100 1603 8325014100 แท่นตัดไฟเบอร์ 1 ตัว 10,000    

  1010100 1603 8326005100 สว่านระบบกระแทกเจาะปูนตัว

ใหญ ่1 เคร่ือง 

8,000    

  1010100 1603 8331003200 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแขง็ 3 

เคร่ือง 

28,500    

  1010100 1603 8326015100 เลื่อยวงเดือนไฟฟูา ขนาด 9 นิว้ 1 

เคร่ือง 

6,900    

  1010100 1603 8320028100 เคร่ืองตัดกระดาษไฟฟูา 1 เคร่ือง  300,000   

  1010100 1603 8310003100 อาคารเรียนและปฏิบัตกิารรวม 1 

หลัง (2555-2557) 

6,292,400 4,894,100 6,641,900 7,084,100 

  1010100 1603 8311001200 อาคารศูนย์การศกึษานานาชาต ิ              6,650,000  

  1010100 1104 5104010100 คชจ.เงินอุดหนุนบคุลากร 29,367,000 22,025,300 22,025,400  

รวมท้ังสิ้น 54,517,000 48,256,800 44,095,100 29,107,940 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏบัิตงิานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. บุคลากรมศีักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีสูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินการ 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับบริการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจ โดยใชแ้บบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

 ตัวบ่งช้ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  2.3.2 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

          ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผู้น าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

          ตัวบ่งช้ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

 ตัวบ่งช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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2.3.4  องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

        ตัวบ่งชี ้8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.3.7  องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติ 

ราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี12 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี13 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี14 :  การพัฒนาคณาจารย ์

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

1 พัดลมไอน้ า 4 เคร่ือง 12,000 48,000 - มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 ใบพัด 

- สามารถเคลื่อนย้ายได ้

- มีระบบการพ่นไอน้ าที่ด ี

2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 3 เคร่ือง 13,000 39,000 มาตรฐานฯ 

- เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสบูแนวนอน 

- เคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า 3.5 แรงม้า 

- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

3 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

2 เคร่ือง 120,000 240,000 มาตรฐาน 

- ความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 แผ่น/นาที 

- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด หมกึผง ย่อ – 

ขยาย ได้ 

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10 เคร่ือง 21,000 210,000 มาตรฐาน 

- ขาว – ด า/สี 12/8 แผ่น/นาที 

- ความละเอยีดไม่ต่ ากว่า 600*600 dpi 

5 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ

ดิจิตอล 

1 เคร่ือง 130,000 130,000 มาตรฐาน 

- ความละเอยีดในการสรา้งภาพไม่น้อยกว่า 300 x 

400 จุดต่อตารางนิว้ 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

- สามารถย่อ-ขยายได้ 

- พืน้ที่การพมิพ์ใหญสุ่ดขนาดกระดาษ B4 

6 ระบบเคร่ืองเสียงห้อง

ประชุม 

1 ระบบ 875,500 875,500 มาตรฐาน 

- มีเคร่ืองผสมสญัญาณเสียง แบบ 24 ช่องเสียงไม่

น้อยกว่า 1 ตัว 

- มีเคร่ืองควบคุมล าโพงไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

- มีอิคลอไลเซอร์สเตอริโอ 31 ช่องไมน่อ้ยกว่า 1 ชุด 

- มีเคร่ืองขยายเสียงขนาด 2*850 Watts ไม่น้อยกว่า 

1 เคร่ือง 

- มีเคร่ืองขยายเสียงขนาด 2*1100 Watts ไม่น้อยกว่า 

2 เคร่ือง 

- มีขนาดตู้ล าโพง 8 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 4 ใบ 

- มีตูล้ าโพงขนาด 15 นิ้ว ไมน่้อยกว่า 2 ใบ 

- มีไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

- มีไมโครโฟนไร้สายแบบถือไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

- มีเคร่ืองดีวีดีไม่นอ้ยกว่า 1 เคร่ือง 

- มีตูล้ าโพงมอนิเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 ใบ 

- VGA Distribution Amplifier ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

- มีเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 1 เคร่ือง 

- มีจอโปรเจคเตอร์ ไม่นอ้ยกว่า 1 จอ 

- มีตูใ้ส่อุปกรณ์เคร่ืองเสียงไม่น้อยกว่า 1 ตู ้

7 ระบบกระจายเสียง

ประชาสัมพันธ ์

1 ระบบ 630,000 630,000 มาตรฐาน 

-  ไมโครโฟนตั้งโตะ๊ไม่น้อยกว่า 1   ชุด 

-  เคร่ืองผสมสญัญาณเสียงไม่น้อยกว่า 1   เคร่ือง 

-  เคร่ืองขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกวา่ 240 วัตต ์ 

ไม่น้อยกว่า 6   เคร่ือง 

-  ล าโพงฮอร์น พร้อมปากฮอร์นไม่นอ้ยกว่า 20 ชุด 

-  ล าโพงชนิด Wide Range ไม่น้อยกว่า 32 ชุด 

-  ล าโพงส าหรับติดตั้งในสวน ไม่น้อยกว่า 7   ชุด  

-  สายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง ไมน่้อยกว่า  

1   ระบบ 

8 ระบบตัดต่อวีดีโอ 1 ระบบ 700,000 700,000 มาตรฐาน 

- มกีล้องวีดีโอระบบดิจิตอลไม่น้อยกวา่ 2 ชุด 

- มีขาตั้งกล้องวดิีโอไม่นอ้ยกว่า 2 ชุด 

- มีเคร่ืองบันทกึดีวีดีพร้อมฮาร์ดดิสก์ไม่นอ้ยกว่า 1 ชุด 

- มีเคร่ืองสลับสัญญาณภาพไม่น้อยกวา่ 1 เคร่ือง 

- LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว้ไม่นอ้ยกว่า 1 

เคร่ือง 

- มีเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 เคร่ือง 

- มีจอฉายหน้า-หลงัพร้อมขาตั้งและเฟรมอลูมิเนียม

ไม่น้อยกว่า 2 จอ 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

9 ระบบเคร่ืองเสียงเคลื่อนที่  1 ระบบ 706,500 706,500 มาตรฐาน 

- มีระบบมิเซอร์ระบบดิจิตอลไม่นอ้ยกว่า 1 ชุด 

- DUAL-ENGINE PROCESSOR ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

- มีอิคลอไลเซอร์สเตอริโอ 31 ช่อง 

- มีเคร่ืองควบคุมล าโพงไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

- มีตูล้ าโพง 2 ทาง ไม่น้อยกว่า 250 วตัต์ ไม่นอ้ยกว่า 

6 ตู ้

- มีตูล้ าโพงซบั ขนาด 400 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4 ตู้ 

- มีเคร่ืองขยายเสียงไม่น้อยกว่าขนาด 2200*2 วัตต ์

ไม่น้อยกว่า 2 เคร่ือง 

- มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือไม่น้อยกว่า 4 ชุด 

- มีเคร่ืองรับสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ไม่นอ้ยกว่า 

4 ชุด 

- มีขาแขวนล าโพงไม่น้อยกว่า 2 ชดุ 

- มีเคร่ืองผสมสญัญาณเสียงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง

ไม่น้อยกว่า 1 เคร่ือง 

- มีกล่องใส่เคร่ืองไม่น้อยกว่า 1 กล่อง 

10 กบไฟฟูา ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว 11,800 11,800 มาตรฐาน 

- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟู า ขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์ 

- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาท ี

11 แทนตัดไฟเบอร์ 1 ตัว 10,000 10,000 มาตรฐาน 

- ขนาด 1.6 มิลลิเมตร  

- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูา  

- ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

12 สว่านระบบกระแทกเจาะ

ปูนตัวใหญ ่

1 เคร่ือง 8,000 8,000 มาตรฐาน 

- ก าลังไฟฟาู 800 W 

- เจาะคอนกรีต/เหลก็/ไม้ 4-26/ 

- 73/30 มม. 

- ความเร็วรอบ 0-900รอบ/นาที 

- อัตรากระแทก 0-4850 คร้ัง/นาที 

- น้ าหนัก 2.47กก. 

13 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแขง็ 3 เคร่ือง 9,500 28,500 มาตรฐาน 

- เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 

- เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงมา้ 

- ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 30 ซซีี. 

- พร้อมใบมีด 

14 เลื่อยวงเดือนไฟฟูา ขนาด 

9 นิ้ว 

1 เคร่ือง 6,900 6,900 มาตรฐาน 

- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟู า  

- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ 

- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที  

- ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรขนาดที่
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

ก าหนดเป็นขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของใบเลื่อยขั้นต่ า 

15 เคร่ืองตัดกระดาษไฟฟูา 1 เคร่ือง 300,000 30,000 มาตรฐาน 

- ตัดกระดาษหนา้กว้างไม่น้อยกว่า 475 มิลลิเมตร 

- ตัดกระดาษได้หนาสุดไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 

- ตัดกระดาษได้ลึกไม่น้อยกว่า 458 มลิลิเมตร 

- ขนาดเคร่ืองไม่น้อยกว่า 1,360*755*970 มม. 

รวม 3,944,200  
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1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

131434202600 งานบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน, , งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 502,860 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผดิชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์  

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผนตามภาระหน้าท่ี

ของกองซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและ

สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมติ ิและการด าเนนิงานดา้นการวเิทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน จึงได้จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน และให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มกีารบริหารจัดการและการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนนิงานสูงขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 1 ปีงบประมาณ 

1.2 มีการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 1 ปีงบประมาณ 

1.3 มีการรายงานผลการด าเนินงาน   

 - สารสนเทศ 1 ภาคการศึกษา 

 - รายงานประจ าป ี 1 ปี งปม. 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
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2.2 สนับสนุนการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยตามภาระหนา้ที่ให้สอดคล้องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัด   

ของเกณฑ์การประเมินตา่งๆ 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา :  12  เดอืน   วันเร่ิมตน้ : 1 ตุลาคม 2555   วันสิน้สุด : 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             

 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก             

 - มีการส่งเสรมิบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

และการปฏบิัติราชการตามหน้าที ่

            

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             

   สารสนเทศ             

   รายงานประจ าปี             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 

      

 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

4 คร้ัง 1 1 1 1 

 - มีการส่งเสรมิบุคลากรเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ และการปฏิบัติราชการตาม

หน้าที่ 

36 คร้ัง 3 3 3 3 

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน       

   สารสนเทศ 1 ภาค

การศึกษา 
  1  

   รายงานประจ าปี 1 ปี งปม. 1    
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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 านักงาน 95,960 23,990 23,990 23,990 23,990 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 156,000 20,000 45,000 45,000 46,000 

3 ค่าจา้งเหมาบรกิาร 196,000 98,000 - 98,000 - 

4 ค่าครุภัณฑ ์ 54,900 54,900    

 รวม 502,860 196,890 68,990 166,990 69,990 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการกองนโยบาย

และแผน 

        

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ       447,960  

 - ค่าวัสดุส านักงาน         

   ค่าวัสดุอื่นๆ 4 คร้ังๆ ละ   23,990 บาท 95,960  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 30 คร้ังๆ ละ   5,200 บาท 156,000  

 - ค่าจา้งเหมาบรกิาร         

    สารสนเทศ 400 เล่มๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 250 บาท 98,000  

    รายงานประจ าปี  400 เล่มๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 245 บาท 98,000  

1.2 ค่าครุภัณฑ์       54,900  

 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 

XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI 

Lumens  

1 เคร่ืองๆละ     23,900  

 เคร่ืองแสกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ

เอกสารระดับสูง  

1 เคร่ืองๆละ     31,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       502,860  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ          447,960 447,960 

ค่าครุภัณฑ ์       54,900    54,900 

รวม       54,900   447,960 502,860 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434202601 งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 

 1105 5105020100 คชน.ด าเนินงาน 141,990 68,990 166,990 69,990 

   1603 8323039400 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGV 

23,900    

   1603 8329005200 เคร่ืองแสกนเนอร์ 31,000    

รวมท้ังสิ้น 196,890 68,990 166,990 69,990 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มวีัสดุ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนนิงานตลอดปีงบประมาณ 

1.2 มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานเพื่อเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอก อย่างนอ้ย 2 รายการ 

1.3 บุคลากรมคีวามรู้และความเข้าใจสามารถน าไปปฏบัิตงิานได้ อยา่งน้อยร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น 

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับ

สู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6:  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมด าเนนิโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 

ANSI Lumens  

1 เคร่ือง 23,900 23,900 มาตรฐานฯ  

- เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ

อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 

- ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 

- ระดับ SCGA และ XGA เป็นระดับความละเอยีด

ของภาพที่ True 

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดค่าความสอ่งสว่าง 

2 เคร่ืองแสกนเนอร์

ส าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับสูง  

1 เคร่ือง 31,000 31,000 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษอตัโนมัติ 

(Document Feeder) 

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่

น้อยกว่า 25 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ยกว่ากระดาษขนาด 

A4 

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 

หรือดีกว่า 

     ค าชี้แจงฯ 

รวม 54,900  
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131434202700 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 7. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

8. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

9. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

10. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 

11. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

12. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบแผ่นดิน;  งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 402,040 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผดิชอบ : นางสาวเพลินตา  โมสกุล 

  

 

หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ เนื่องจากประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นสิ่งท่ีจะสร้างความมั่นใจ เชื่อม่ัน ให้กับผู้ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ใชบั้ณฑิต ผู้ใชบ้ริการและผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัย   โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมี 3 ระบบด้วยกัน คือหนึ่งระบบการควบคุมคุณภาพ

การศึกษา สองการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และสามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังสามระบบสามารถ

สร้างความมั่นใจ เชื่อม่ันกับผู้มีสว่นได้  ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการและผู้ท่ีส่วนเกี่ยวกข้องกับมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น

ได้ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาวทิยาลัย) (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมกากร

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทัง้ 3 หน่วยงานดังกล่าว   ได้มีความร่วมมือในการบูรณาการจัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ทับซ้อนกันและเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความ

เป็นยิ่งท่ีบุคลากรต้องมีความรู้ และความเข้าใจ ในเกณฑ์มาตรฐาน การประกันุคณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ และ

เพื่อให้เกิดทักษะในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน และมีแนวปฏบัิตใินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีมาตรฐาน อีก

ท้ังเป็นการเพิ่มผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายใหม่ท่ีสนใจเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ไม่มีประสบการณ์ใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาเขา้สู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

  จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 90 ยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีดี                  

ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเพื่อให้

ด าเนินงาน การขับเคลื่อนให้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย คณะ 

ส านัก สถาบันจึงต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการท างานเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ไปอย่างตอ่เนื่อง และการจัดโครงการ กิจกรรมตา่งๆ ของสถาบันการศึกษาที่มคีุณภาพ นอกจากนั้น จะท าให้มีเครอืข่ายท่ี

ร่วมกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่ายความร่วมมือ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หาแนวทางการท างานอย่างเป็นระบบให้มีคุณภาพร่วมกัน 
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เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ทักษะในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

สถาบันการศึกษา 

3. เพื่อแสวงหาแนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีเหมาะสมในการด าเนนิการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อสนับสนุนเครอืขา่ยการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบันการศึกษา  

 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 60 คน 

1.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 

1.3 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 8 หน่วยงาน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และมีทักษะในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน   

2.2 มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาระหว่างสถาบันการศึกษา 

2.3 คณะ/สถาบัน/ส านัก มสี่วนร่วมในการสร้างแนวทางการปฏบัิตท่ีิดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการส าเร็จภายในปีท่ีก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 มถิุนายน  2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 วางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 
            

2 อบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตร 2 (หลักสูตร 3 วัน 30 ชม.) 

            

2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร             

2.2 เสนอเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

            

2.3 ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย             

2.5 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             

2.6 ติดตามประเมินผลการอบรม             

3 พัฒนาแนวปฏบิัตทิี่ดีในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

            

3.1 ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศกึษาดงูาน

และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สรา้งแนวปฏบิัติที่ดีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

            

3.2 ประสานงานคณะ ส านัก สถาบัน ในการส่งบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ 

            

3.3 จัดเตรียม(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

            

3.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย             

3.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดท าแนวปฏิบัติ

ที่ดีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

            

3.6 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี             

              
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน หลักสูตร 2 (หลักสูตร 3 วัน 30 

ชม.) 

      

1.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 1 คร้ัง  1   

1.2 เสนอเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

1 คร้ัง  1   

1.3 ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 1 คร้ัง  1   

1.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย 1 คร้ัง  1   

1.5 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 คร้ัง   1  

1.6 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 คร้ัง   1  

2 พัฒนาแนวปฏบิัตทิี่ดีในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

      

2.1 ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้า

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สรา้ง

แนวปฏิบัตทิี่ดีในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 คร้ัง 1 

 

   

2.2 ประสานงานคณะ ส านัก สถาบัน ในการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

1 คร้ัง 1    
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2.3 จัดเตรียม(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 คร้ัง 1    

2.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย 1 คร้ัง 1    

2.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับมหาวิทยาลัย

เครือข่าย 

1 คร้ัง  1   

2.6 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี 1 คร้ัง  1   

        
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตร 2 (หลักสูตร 3 วัน 30 ชม.) 

     

1.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร      

1.2 เสนอเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     

1.3 ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ      

1.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย      

1.5 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 273,600.-     

1.5.1 ค่าวิทยากร    216,000.-  

1.5.2 ค่าวัสด ุ    6,000.-  

1.5.3 ค่าอาหารว่าง    9,000.-  

1.5.4 ค่าเดินทางวิทยากร      

 -ค่าเคร่ืองบิน    6,000.-  

 -ค่าเดินทาง(เหมาจ่าย)    15,000.-  

1.5.5 ค่าที่พัก    21,600.-  

1.6 ติดตามประเมินผลการอบรม      

2 พัฒนาแนวปฏบิัตทิี่ดีในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     

2.1 ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้า

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้างแนว

ปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2.2 ประสานงานคณะ ส านัก สถาบัน ในการส่ง

บุคลากรเขา้ร่วมโครงการ 

     

2.3 จัดเตรียม(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติคา่ใช้จ่าย 128,440.-     

2.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง   23,040.-   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2.4.2 ค่าวัสดุน้ ามนั   6,000.-   

2.4.3 ค่าที่พัก   54,400.-   

2.4.4 ค่าเช่ารถบัส   45,000.-   

2.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดท า

แนวปฏิบัตทิี่ดีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

     

2.6 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี      

       
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมผู้ประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน หลักสูตร 2 

(หลักสูตร 3 วัน 30 ชม.) 

        

1.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร         

1.2 เสนอเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

        

1.3 ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วม

โครงการ 

        

1.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติ

ค่าใช้จ่าย 

        

1.5 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

        

1.5.1 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 6 คน 30 ชม. 1,200 บาท 216,000.-  

1.5.2 ค่าใช้สอยและค่าวสัด ุ         

 1) ค่าวัสด ุ 60 คน   100 บาท 6,000.-  

 2) ค่าอาหารว่าง 60 คน 6 มือ้ 25 บาท 9,000.-  

 3) ค่าเดินทางวิทยากร         

 - ค่าเคร่ืองบิน 1 คน   6,000 บาท 6,000.-  

 - ค่าเดินทาง (เหมาจ่าย) 5 คน 3 วัน 1,000 บาท 15,000.-  

 4) ค่าที่พัก 6 คน 3 วัน 1,200 บาท 21,600.-  

1.6 ติดตามประเมินผลการอบรม         

2 พัฒนาแนวปฏบิัตทิี่ดีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

        

2.1 ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อ

เข้าศกึษาดงูานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการ
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 ประสานงานคณะ ส านัก สถาบัน  

ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

        

2.3 จัดเตรียม(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

        

2.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติ

ค่าใช้จ่าย 

        

2.4.1 ค่าคอบแทน         

 ค่าเบี้ยเลี้ยง 32 คน 3 วัน 240 บาท 23,040.-  

2.4.2 ค่าใช้สอยและค่าวสัด ุ         

 1) ค่าวัสดุน้ ามนั   3 วัน 2,000 บาท 6,000.-  

 2) ค่าที่พัก 32 คน 2 วัน 850 บาท 54,400.-  

 3) ค่าเช่ารถบัส   3 วัน 15,000 บาท 45,000.-  

2.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

และจัดท าแนวปฏบิัติที่ดีร่วมกบั

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

        

2.6 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ด ี         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       402,040.-  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.อบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน หลักสูตร 2 (หลักสูตร 3 วัน 

30 ชม.) 

           

1.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร            

1.2 เสนอเรื่องหลกัสูตรฝึกอบรม ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

           

1.3 ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วม

โครงการ 

           

1.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนุมัติ

ค่าใช้จ่าย 

           

1.5 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

           

1.5.1 คา่วิทยากร    216,000.-       216,000.- 

1.5.2 ค่าวัสด ุ     6,000.-      6,000.- 

1.5.3 ค่าอาหารว่าง     9,000.-      9,000.- 

1.5.4 ค่าเดินทางวิทยากร            

- ค่าเคร่ืองบิน     6,000.-      6,000.- 

- ค่าเดินทาง(เหมาจ่าย)     15,000.-      15,000.- 

1.5 ค่าที่พกั     21,600.-      21,600.- 

1.6 ติดตามประเมินผล           การ            
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

อบรม 

2.พัฒนาแนวปฏิบัตทิี่ดีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

           

2.1 ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัย

เพื่อเข้าศกึษาดงูานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

           

2.2ประสานงานคณะ ส านกั สถาบัน 

ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

           

2.3จัดเตรยีม(ร่าง)บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

           

2.4 ด าเนินการซือ้จ้าง/ขออนมุัติ

ค่าใช้จ่าย 

           

2.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    23,040.-       23,040.- 

2.4.2 ค่าวัสดุน้ ามัน     6,000.-      6,000.- 

2.4.3 ค่าที่พัก     54,400.-      54,400.- 

2.4.4 ค่าเช่ารถบัส     45,000.-      45,000.- 

2.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

และจัดท าแนวปฏบิัติที่ดีร่วมกบั

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

           

2.6เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี            

รวม    239,040.- 163,000.-      402,040.- 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434202701 อบรมผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน หลักสูตร 2 

1010200 1105 5105020100 คชน.ด าเนินงาน               

273,600  

  

131434202702 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี

ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1010200 1105 5105020100 คชน.ด าเนินงาน             

128,440  

    

รวมท้ังสิ้น  128,440 273,600  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มหาวทิยาลัยมผีู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น 

2. หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่ง

สถาบันการศึกษา 

3. หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีเหมาะสมในการด าเนนิการจัดการเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4. มหาวทิยาลัยมเีครอืขา่ยความร่วมมอืในการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่ง

สถาบันการศึกษา  

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมท่ีเป็นไปตามเปูาหมาย     

2) จ านวนสถาบันการศึกษาท่ีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3) ร้อยละของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวทางการ

ปฏบัิตท่ีิดี 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมขึน้ 

2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมทัีกษะในการท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

3) ระดับความส าเร็จของการสร้างแนวปฏบัิติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3 เชงิเวลา 

ร้อยละการด าเนนิงานตามแผนงาน       

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 90 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 90 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  ร้อยละ 90 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม 

3.2 คู่มอืการสร้างแนวปฏบัิตท่ีิดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.3 การบันทึกข้อมูล โดยการใชแ้บบรายงานผลการด าเนนิงาน 



240 

  

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่นและ

ประเทศชาต ิรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 4 :  มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ   พร้อมด าเนนิการทันที 
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1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศกึษา 

131434202800 สนับสนุนทรพัยากรในการจัดการศึกษาและการบรหิารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขนัได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูส าเร็จการศกึษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส๎ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยํู 

4. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบ

การศึกษา 

5. ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน.  งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 229,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: กองบรกิารการศึกษา นางลักขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานท่ีต๎องจัดท าข๎อมูล การติดตํอ

ประสานงานการออกเอกสารตํางๆ  จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความ

เรียบร๎อย  จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ และครุภัณฑ์พร๊ินเตอร์ในการให๎บริการแกํนักศึกษาให๎

เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ  ซึ่งใน ปกีารศึกษา 2556 จะมีนักศึกษาเข๎าใหมํ จ านวน 1,500 คน 

ซึ่งจะต๎องให๎บริการในการจัดท าบัตรนักศึกษาและอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาทุกชั้นปี ประมาณ 4,000 คน  

สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพจึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต๎องจัดซือ้ครุภัณฑด์ังกลําว  

วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช๎ในการบรกิารนักศึกษา 2 ชุด 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข๎าใหมํที่ได๎รับบัตรประจ าตัวนักศึกษา  1,500 คน 

1.3 จ านวนส าเนาใบปรญิญาบัตร หนงัสอืรับรองที่นักศึกษาขอ   ฉบับ/ใบ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับการบริการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การให๎บริการส าหรับนักศกึษา  
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3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบลงทุนตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 31     กั มนีาคม 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 2 เคร่ือง  2   

แผนการใช้จ่ายเงนิ  

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์      

 -  เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 130,000  1   

 - เคร่ืองท าบัตรนักศกึษา 99,500  1   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์         

 - เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 1 เคร่ือง   130,000 บาท 130,000  

 - เคร่ืองท าบัตรนักศกึษา 1 เคร่ือง   99,500 บาท 99,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       229,500  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์            

- เคร่ืองพิมพ์ส าเนา       130,000      130,000 

- เคร่ืองท าบัตรนักศกึษา       99,500       99,500 

รวม       229,500      229,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434202801 

 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์

 

1010300 1603 8320018100 เคร่ืองพิมพ์ส าเนา  130,000   

  1010300  1603 8320057100 เคร่ืองท าบัตรนักศกึษา  99,500   

รวมท้ังสิ้น  229,500   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

กองบริการการศกึษามทีรัพยากรในหารบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาที่เข๎ารับบริการด๎านงานทะเบียนนักศกึษา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบส ารวจความพงึพอใจของผูเ๎ข๎ารับบริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชวีติ 

นโยบายยอํยท่ี 4.1: การศกึษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :   สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม  

ท๎องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข๎มแข็งดา๎นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสํูความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความตอ๎งการของสังคม  ท๎องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา (ด๎านสังคม) 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5 :  ห๎องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู 
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3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนนิการการได๎ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

  1. เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 1 เคร่ือง 130,000 130,000 ความละเอยีด 300X400 จุดตํอตารางนิว้ 

       ความละเอยีดในการสรา๎งภาพไมํนอ๎ยกวํา  

       300X400 จุดตํอตารางนิว้ 

       สามารถยํอขยายได๎ 

       พืน้ที่การพมิพ์ใหญสํุดขนาด B4 

2 เคร่ืองท าบัตรนักศกึษา 1 เคร่ือง 99,500 99,500 หัวพิมพ์ละเอียด 300 dpi 

     ความจุของตัวปูอน 100 ใบ   

     ประเภทบัตร PVC,PET,ABS 

     พิมพ์สองด๎าน  140 บัตร/ชั่วโมง 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ๎นการด าเนินงานภายในกองบรกิารการศึกษา 

รวม 229,500  
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1010400 ส านักงานอธิการบด ีกองพัฒนานักศึกษา 

131434202900 สนับสนุนทรพัยากรในการบรหิารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขนัได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูส าเร็จการศกึษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส๎ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยํู 

4. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ:  454,900 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หนํวยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผ๎ูรับผดิชอบ : นางสารภี พูลศิริ 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหนํวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสวัสดิการและ          

สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ  ให๎แกนํักศกึษา จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครบ

ท้ัง 5 ด๎านได๎แกํ 1. ด๎านวิชาการ  2.ด๎านกีฬา 3. ด๎านบ าเพ็ญประโยชน์ 4.ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 5.ด๎านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒธรรม อีกท้ังยังจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตํอการพัฒนาการเรียนร๎ูของนักศึกษาและจัดบริการ

ด๎านกายภาพท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศกึษา  

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ จึงควรมีการจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตํอการพัฒนาการเรียนร๎ูของนักศึกษา สํงเสริมในด๎าน

กายภาพและตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในด๎านกีฬา ทางกองพัฒนานักศึกษาจึงเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการมพีลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์จึงได๎จัดหาอุปกรณ์ในการออกก าลังกายภายในหอพักนักศึกษาซึ่ง

เป็นสวัสดกิารท่ีจัดให๎กับนักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี  เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับการสํงเสริมในด๎านพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 

แข็งแรง และให๎นักศกึษาได๎รับความสะดวก          ในดา๎นการบริการท่ีทางกองพัฒนานักศกึษาได๎ด าเนนิการจัดหาให๎ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจ าเป็นไว๎สนับสนุนในด๎านการให๎บริการและ

สวัสดกิาร 

2. เพื่อสงํเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษาที่พกัอาศัยในหอพักนักศกึษา 298 คน 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษาที่พกัอาศัยในหอพักนักศกึษา 298 คน 

1.2 นักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และบุคคลภายนอกที่เข๎าใช๎บริการ 3,000 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษา อาจารย ์เจ๎าหนา๎ที่ และบุคคลภายนอกที่เข๎ามาใชบ๎ริการไมํน๎อยกวาํ        

ร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบลงทุนเป็นไปตามแผนร๎อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 มกราคม 2556 วันสิน้สุด: 30 มนีาคม 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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             

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 

XGV  
            

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์              

 -ด าเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบห๎องวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
            

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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       

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ระดับ XGV  

1 เคร่ือง  1   

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์  1 เคร่ือง  1   

 -ด าเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

1 ระบบ  1   

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา      

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ระดับ XGV  
23,900  23,900   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองสแกนเนอร์ 31,000  31,000   

 -ด าเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
400,000  400,000   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อครุภัณฑ์         

 ค่าครุภัณฑ์         

1.1 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ 

XGV 

1 เคร่ือง ๆ ละ   23,900 บาท 23,900  

1.2 เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง ๆ ละ   31,000 บาท 31,000  

1.3 ครุภัณฑ์ประกอบห๎องวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

1 ระบบ ๆ ละ   400,00

0 

บาท 400,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       454,900  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

กิจกรรมหลักท่ี  1  จัดซื้อ

ครุภัณฑ์ 

           

-เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ระดับ XGV 

      23,900    23,900 

-เคร่ืองสแกนเนอร ์       31,000    31,000 

-ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

      400,000    400,000 

รวม       454,900    454,900 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434202901 

 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์  1603 8323039500 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGV 

 23,900   

   1603 8329005300 เคร่ืองแสกนเนอร์  31,000   

   1603 8332017100 ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 400,000   

รวมท้ังสิ้น  454,900   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจ าเป็นไว๎สนับสนุนในดา๎นการให๎บริการและ

สวัสดกิาร 

2. มกีารสงํเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เปูาหมายเชงิปริมาณ 

1) นักศกึษาท่ีพักอาศัยในหอพัก 298 คน 

2) นักศกึษา อาจารย ์เจา๎หน๎าท่ี และบุคคลภายนอกที่เข๎าใช๎บริการ 3,000 คน 

1.2 เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษา อาจารย ์เจ๎าหนา๎ที่ และบุคคลภายนอกที่เข๎ามาใชบ๎ริการไมํน๎อยกวาํ        

ร๎อยละ 80 

1.3 เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบลงทุนเป็นไปตามแผนร๎อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข๎อมูลโดยใชแ๎บบบันทึกประจ าวัน 

3.2 การส ารวจข๎อมูลโดยการใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจในการใชบ๎ริการ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ              

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 4 :  รํวมมอืและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ๎งการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การเป็นแหลํงจัดการความร๎ูท๎องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 5:  ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบ๎ริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชพีและตรงตามความตอ๎งการของสังคม 
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2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ         

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1   ผลผลิตท่ี :  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

         ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีเข๎าใหม ํ

         ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ํ

2.3.2  ผลผลิตท่ี :  ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 

         ตัวช้ีวัดท่ี :  ความพงึพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.4.1  องคป์ระกอบท่ี 3: กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

           ตัวบํงช้ี 3.2:  ระบบและกลไกการสงํเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ  

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

        2.5.1   มติท่ีิ 2:  มติดิ๎านคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี 5:  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา 

              2.5.2  มติท่ีิ 3:  มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

                        ตัวช้ีวัดท่ี 6:  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ด าเนนิการทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์ระดับ XGA 

1 เคร่ือง 23,900 23,900 มาตราฐานฯ 

     -สามารถใหค๎วามสวํางของภาพ ได๎ไมํนอ๎ยกวํา 

2,500 ANSI lumens 

     -มีการรับประกันหลอดภาพไมํน๎อยกวํา 1 ป ีหรือ 

1000 ชั่วโมง 

     -สามารถฉายภาพไดไ๎มํต่ ากวําขนาด      30-300 

นิว้ 

     -สามารถรองรับสญัญาณPAL/NTSC/SECAM 

     -มีรีโมทที่สามารถใชค๎วบคมุเคร่ืองมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ (Projector) ได ๎และมปีุุมส าหรับหยุด

ภาพชั่วคราว (Pause) 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับใช๎ในการน าเสนอกิจกรรมโครงการตํางๆ ของ

องค์การนักศกึษา 
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

2 เคร่ืองสแกนเนอร ์ 1 เคร่ือง 31,000 31,000 มาตราฐานฯ 

     - เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษอตัโนมัติ 

(Document Feeder) 

     - สามารถสแกนเอกสารได๎ 2 หน๎าแบบอัตโนมัต ิ

     - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 

600x600 dpi 

     - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได๎ไมํ

น๎อยกวํา 25 ppm 

     - สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํนอ๎ยกวํากระดาษขนาด 

A4 

     - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 

หรือดีกวํา 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับใช๎เก็บเอกสารหลักฐานในการจัดกิจกรรม

ขององค์การนักศกึษาในรูปแบบไฟลอ์เิล็คทรอนิกส์ 

3 ครุภัณฑ์ประกอบห๎อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

1 ระบบ 400,000 400,000 มาตราฐานฯ 

     -ประกอบด้วย 

     -เครื่องบริหารข้อสะโพก 4 ชิ้น 

     -โครงสรา๎งฐานเคร่ืองกว๎างไมํน๎อยกวํา       65*95 

ซม. 

     -เสาหน๎าเคร่ืองใชท๎ํอกันสนิมชุบภายนอกและภายใน 

     -จานหรือแทํนรองรับข๎อเท๎าใช๎เหลก็หนาไมํน๎อยกวํา 

3/8*35 ซม. 

     -สีพํนปูองกันสนิม อบด๎วยความร๎อนปูองกันสนมิ

ปูองกันความเค็มของเหงื่อ 

     -เหลก็อุปกรณ์ที่ใช๎ความหนาไมํต่ ากวํา 2.3mm 

     -พืน้ซีเมนต์ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 5 

ตร.ม. หนาไมํน๎อยกวํา 10-15 ซม. 

     -เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า 4 ชิ้น 

     -โครงสรา๎งฐานเคร่ืองกว๎างไมํน๎อยกวํา       65*100 

ซม. 

     -ความสงูไมํเกนิ 132 ซม. 

     -ปรับหนักและเบาได๎ 

     -เหลก็อุปกรณ์ที่ใช๎ความหนาไมํต่ ากวํา 2.3mm 

     -สีพํนปูองกันสนิม อบด๎วยความร๎อนปูองกันสนมิ

ปูองกันความเค็มของเหงื่อ 

     -พืน้ซีเมนต์ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 5 

ตร.ม. หนาไมํน๎อยกวํา 10-15 ซม. 
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     -เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหว่ียงซ้ายขวา  4 

ชิ้น 

     -โครงสรา๎งฐานเคร่ืองกว๎างไมํน๎อยกวํา        

     100*128 ซม. 

     -เสารับน้ าหนกัใชท๎ํอกันสนมิชุบภายนอกและภายใน 

     -สีพํนปูองกันสนิม อบด๎วยความร๎อนปูองกันสนมิ

ปูองกันความเค็มของเหงื่อ 

     -พืน้ซีเมนต์ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 5 

ตร.ม. หนาไมํน๎อยกวํา 10-15 ซม. 

     -เครือ่งบริหารไหล่และข้อสะโพก 4 ชิ้น 

     -โครงสรา๎งฐานเคร่ืองกว๎างไมํน๎อยกวํา       65*112 

ซม. 

     -ระบบลูกปืนรองรับน้ าหนักไมํต่ ากวาํ 16 ตับ 

     -วัสดุที่ใชค๎วามหนาไมํต่ ากวํา 2.3 mm. 

     -สีพํนปูองกันสนิม อบด๎วยความร๎อนปูองกันสนมิ

ปูองกันความเค็มของเหงื่อ 

     -พืน้ซีเมนต์ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 5 

ตร.ม. หนาไมํน๎อยกวํา 10-15 ซม. 

     -ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 4 ชิ้น 

     -โครงสรา๎งฐานเคร่ืองกว๎างไมํน๎อยกวํา       66*130 

ซม. 

     -ระบบสายพานคูํ ลกูปืนรับน้ าหนักไมํต่ ากวํา   16 

ตับ 

     -วัสดุที่ใชค๎วามหนาไมํต่ ากวํา 2.3 mm. 

     -สีพํนปูองกันสนิม อบด๎วยความร๎อนปูองกันสนมิ

ปูองกันความเค็มของเหงื่อ 

     ค าชี้แจงฯ 

     เพื่อเป็นสวัสดิการและอ านวยความสะดวกแกํ

นักศึกษา อาจารย์ และบคุลากรที่ใชบ๎รกิารภายใน

หอพักนักศกึษา 

รวม 454,900  
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131434203000 งานสนับสนนุทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขนัได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูส าเร็จการศกึษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส๎ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยํู 

4. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,240,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หนํวยงาน: กองพัฒนานกัศึกษา ผ๎ูรับผดิชอบ: น.ส.วรรณนภา  เรงํพืช 

  

หลักการและเหตุผล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นวําการให๎ทุนการศึกษาเป็นการให๎โอกาสท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

อยํางย่ิงการให๎ทุนการศึกษาแกํเด็กและเยาวชนผู๎ดอ๎ยโอกาสทางการศึกษา เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจศึกษา

เลําเรียน มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แตํงกายเรียบร๎อยถูกต๎องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา

ร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์แกํตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม มหาวิทยาลัยได๎มีการจัดสรรทุนการศึกษาให๎แกํ

นักศกึษาเป็นทุนการศึกษาแบบตอํเนื่อง และทุนการศึกษาแบบรายปี รวมถึงการหาแหลํงเงินทุนการศึกษาให๎กับนักศึกษา

ควบคุมการเบิกจํายเงินทุนการศึกษาพร๎อมท้ังให๎ค าปรึกษาด๎านทุนการศึกษาแกํนักศึกษาและติดตามประเมินผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได๎รับทุนการศึกษา 

ซึ่งทุนการศึกษาแบบตํอเนื่อง เป็นทุนการศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก

และบริษัท ซึ่งให๎ทุนการศึกษาแกํนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สํวนทุนรายปี เป็นทุนท่ีมหาวิทยาลัยได๎

จัดสรรให๎แกํนักศึกษาในแตํละปีการศึกษา โดยเก็บดอกผลท่ีได๎จากบัญชีเงินฝากของผู๎บริจาคเงินทุนมาจํายเป็นเงิน

ทุนการศึกษาและรวมท้ังเงินทุนท่ีผู๎มจีิตศรัทธาได๎มอบให๎เป็นคร้ังคราว  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสงํเสริมโอกาสทางการศกึษาให๎แกํนักศึกษาในกลุํมเปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

2. เพื่อชํวยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ให๎ได๎รับ

โอกาสศกึษาเลําเรียนจนส าเร็จการศึกษาและออกไปเป็นพลเมอืงท่ีดมีคีุณภาพของประเทศชาติ 

3. เพื่อสนับสนุนคําเลําเรียน อุปกรณก์ารเรียนและชํวยแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาได๎รับทุนพกิาร  3 ทุน 

1.2 นักศึกษาได๎รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ๎     22 ทุน 

1.3 นักศึกษาได๎รับทุนเฉลิมราชกุมารี  6 ทุน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาท่ีได๎รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์มคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา   

ร๎อยละการเบิกจํายงบประมาณตามแผนร๎อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี             

 - ประชาสัมพันธข์๎อมูลขาํวสาร             

 - เบิกจํายเงินทุนการศึกษา             

 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

2. โครงการทุนอุดมศกึษาเพื่อการพฒันาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

            

 - ประชาสัมพันธข์๎อมูลขาํวสาร             

 - เบิกจํายเงินทุนการศึกษา             

 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

ส าหรับนักศกึษาพิการ 

            

 - ประชาสัมพันธข์๎อมูลขาํวสาร             

 - เบิกจํายเงินทุนการศึกษา             

 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. เบิกจํายเงินทุนการศึกษาเฉลิมราช

กุมารี 

2 คร้ัง  1  1 

2. เบิกจํายเงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

10 คร้ัง 3 3 1 3 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3. เบิกจํายเงินทุนสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

2 คร้ัง  1  1 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณรวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 180,000  90,000  90,000 

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
880,000 264,000 264,000 88,000 264,000 

3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาพิการ 
180,000  90,000  90,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. กิจกรรมท่ี 1 โครงการ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

      180,000  

 ค่าตอบแทน         

 - เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 6 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 15,000 บาท   

2. กิ จ ก ร ร ม ที่  2  โ ค ร ง ก า ร ทุ น

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

      880,000  

 ค่าตอบแทน         

 - เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

22 คนๆ ละ 10 คร้ังๆ ละ 4,000 บาท   

3. กิจกรรมที่ 3 โครงการสนับสนุน

เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ

นักศกึษาพิการ 

      180,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําเลําเรียน คําบ ารุงการศึกษา 

คําธรรมเนียม 

3 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 7,000 บาท 42,000  

 - เงินทุนการศึกษาทุนสนับสนุนเงิน

อุ ด หนุ น ท า ง ก า รศึ ก ษ า ส า ห รั บ

นักศึกษาพิการ 

3 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 23,000 บาท 138,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,240,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1. โครงการทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี 

        180,000  180,000 

2. โครงการทุนอุดมศึกษา

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด

ชายแดนภาคใต๎ 

        880,000  880,000 

3. โครงการสนับสนุนเงิน

อุ ด ห นุ น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า

ส าหรับนักศึกษาพิการ 

        180,000  180,000 

รวม         1,240,000  1,240,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434203001 ทุนการศึกษาเฉลิม 

ราชกุมารี 

1010400 1204 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  90,000  90,000 

131434203002 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาจังหวดัชายแดน

ภาคใต ๎

 

 

1010400 1204 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 264,000 264,000 88,000 264,000 
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434203003 ทุนอุดหนุนการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาพิการ 

1010400 1204 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  90,000  90,000 

รวมท้ังสิ้น 264,000 444,000 88,000 444,000 

 

 



259 

  

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับการบริการท่ีดีและได๎รับการชํวยเหลือในเร่ืองของการจัดสรรเงินทุนการศึกษากันอยําง

ท่ัวถึง 

2. นักศกึษาได๎รับโอกาสในการรับเงินทุนการศึกษาและได๎รับโอกาสศกึษาเลําเรียนจนส าเร็จการศึกษา  

 การประเมนิผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

1) มนีักศกึษาได๎รับทุนพิการ จ านวน 3 ทุน 

2) นักศกึษาได๎รับทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ๎จ านวน  22 ทุน 

3) นักศกึษาได๎รับทุนเฉลิมราชกุมารี จ านวน 6 ทุน 

1.2 เปูาหมายเชงิปริมาณ 

นักศกึษาท่ีได๎รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์มคีุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 80 

1.3 เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบประมาณตามแผนร๎อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผลท่ีถอืวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตํองานทุนการศึกษา 

3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบบันทึกการเบิกเงินทุนการศึกษา 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีติและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555 - 2569 

นโบยายท่ี 4 :  รํวมมอืและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ๎งการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหลํงจัดการความร๎ูท๎องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 
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กลยุทธ์ท่ี 5 :  ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบ๎ริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ๎งการของสังคม 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีเข๎าใหม ํ

ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ํ

ผลผลิตท่ี :  ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี :  ความพงึพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)  

มติท่ีิ 2 :  มติดิ๎านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร๎อมของโครงการ ด าเนนิการได๎ทันที 
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1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา 

131434203100 จัดซื้อครุภณัฑ ์
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขนัได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูส าเร็จการศกึษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส๎ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยํู 

4. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 90,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผ๎ูรับผดิชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบํงสํวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน 

สํงเสริมการวจิัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค์ความร๎ูในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด๎าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นสนับสนุนการให๎บริการวิชาการ การจัดท า

หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และ

จัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเป็นสหวิทยากรแกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และผู๎สนใจทั่วไป 

เพื่อให๎การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์  มีความจ าเป็นเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎อง

ใชง๎บประมาณไปในการซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางตํอเนื่องและเป็นการเตรียมความ

พร๎อมเร่ืองของการประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต  แตํเนื่องจากพลังงาน

เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอํยํางจ ากัด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสํงเสริมให๎มีการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์สูงสุด สถาบันวิจัยและพัฒนามีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศในส านักงานเพราะ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช๎อยูํมีอายุการใช๎งานตั้งแตํ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน และเสียบํอยคร้ังท าให๎เปลืองงบประมาณใน

การซํอม ซึ่งไมํคุม๎คําตอํการลงทุน 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสงํเสริมบรรยากาศการท างานที่ดีภายในสถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. เพื่อตอบสนองนโยบายการใชพ๎ลังงานให๎มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

3. เพื่อลดคําใชจ๎ํายในการซํอมบ ารุงและประหยัดพลังงาน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนวํยนับ 

1.1 จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดซือ้เครื่องปรับอากาศได๎ตามคุณลักษณะท่ีก าหนด 

2.2 บุคลากรของสถาบันวจิัยและพฒันา มคีวามพงึพอใจตํอบรรยากาศในส านักงานไมํนอ๎ยกวํา 

ร๎อยละ 85 

2.3 คําใชจ๎ํายในการซํอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศลดลงไมํน๎อยกวาํรอ๎ยละ 75 เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง  2   
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ 90,000  90,000   
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์         

 -เคร่ืองปรับอากาศ   2 เคร่ือง ๆละ 45,000 บาท 90,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       90,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ์ 

เคร่ืองปรับอากาศ 

      90,000    90,000 

รวม       90,000    90,000 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434203101 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1060000 1603 8320021300 เคร่ืองปรับอากาศ  90,000   

รวมท้ังสิ้น  90,000   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สามารถจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

2. สามารถชํวยประหยัดพลังงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

1.2 ร๎อยละของกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการได๎ตามก าหนดระยะเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลา 

2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชงิคุณภาพในระดับดี 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใชด๎ูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

3.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะตามท่ีก าหนด 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบํงช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.2 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ     1  :  มติดิ๎านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี  1  :  ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

ตัวช้ีวัดท่ี  2  :  ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติท่ีิ  3 :  มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี  6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี  7 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนวํยผลผลิต 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

สามารถด าเนนิการได๎ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 45,000 90,000 มาตรฐานฯ 

     ขนาดไมํน๎อยกวํา 24,000 BTU 

     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

     รีโมทไร๎สายตัวเลขแบบดิจิตอล 

     ได๎รับมาตรฐาน มอก. 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับติดตั้งภายในส านักงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเนื่องจาก

เคร่ืองปรับอากาศตัวเดมิใชง๎านตัง้แต ํ 

ปี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน 

รวม 90,000  
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1080000 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

131434203200 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีติและความเทาํเทยีมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพ่ือผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ 

4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 

5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 1,350,000  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต๎องจัดท า จัดหา วัสดุอุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ดูแลระบบเครือขําย และซอฟท์แวร์ บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักฯ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมให๎นักศึกษาได๎ใช๎ในการเรียนอยํางถูกลิขสิทธ์ิ เพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังให๎การบริการวิชาการ สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ

ประสานความรวํมมือระหวํางมหาวทิยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาทอ๎งถิ่น 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2. เพื่อเพิ่มชํองทางในการเรียนร๎ูนอกเวลาเรียน 

3. เพื่อสนับสนุนระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และระบบเครอืขาํยให๎อยํูในสภาพท่ีท างานได๎ปกติ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

 จ านวนผูเ๎ข๎าใช๎บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผ๎ูใช๎บริการ(ประมาณตํอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 400 คน 

1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 30 คน 

1.3 บุคคลทั่วไป 300 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา  
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2.2 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตอํเนื่อง  

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนวํยผลผลิต  

2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

2.5 ห๎องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู  

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจํายงบประมาณแลว๎เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที ่             

2 คําสมาชกิ IT Academy             

3 คําสัญญาณเคเบิล้             

4 ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus             

5 คําบริการวงจรอนิเทอร์เน็ต             

6 วัสดุ IT             

7 ก ากับติดตาม และประเมินผล             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      

 งบรายจ่ายอื่น       

1 ค่าใช้สอย       

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

5 รายการ 3 1 1  

 1.2  คําสมาชิก IT Academy 1  สมาชิก    1 

 1.3  คําสญัญาณเคเบิล้ 1 รายการ   1  

 1.4  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus 1 สิทธิ ์    1 

2 ค่าวัสดุ       

 2.1  วัสดุ IT 

 

50 รายการ 12 13 13 12 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3 ค่าสาธารณูปโภค       

 3.1  คําบริการวงจรอนิเทอร์เน็ต 12  เดือน 3 3 3 3 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

 งบรายจ่ายอื่น      

1 ค่าใช้สอย 933,168     

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

192,386 180,830 856 10,700  

 1.2  คําสมาชิก IT Academy 45,000   45,000  

 1.3  คําสญัญาณเคเบิล้ 53,782  53,782   

 1.4  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus 642,000   642,000  

2 ค่าวัสดุ 201,120     

 2.1  วัสดุ IT 201,120 50,280 50,280 50,280 50,280 

3 ค่าสาธารณูปโภค 215,712     

 3.1  คําบริการวงจรอนิเทอร์เน็ต 215,712 53,928 53,928 53,928 53,928 

 รวม 1,350,000 285,038 158,846 801,908 104,208 
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 งานสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบรายจ่ายอื่น         

1 ค่าใช้สอย         

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ

อาคารสถานที ่

5 รายการ     192,386  

 1.2  คําสมาชิก IT Academy 1 สมาชิก     45,000  

 1.3  คําสญัญาณเคเบิล้ 1 รายการ     53,782  

 1.4  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 

Campus 

1 สิทธิ ์ 1 สิทธิ์ละ 642,000 บาท 642,000  

2 ค่าวัสดุ         

 2.1  วัสดุ IT 50 รายการ     201,120  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

3 ค่าสาธารณูปโภค         

 3.1  คําบริการวงจรอนิเทอร์เน็ต 12 เดือน 1 เดือนละ 17,976 บาท 215,712  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,350,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1. ซํอมบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

         192,386 192,386 

2. คําสมาชกิ IT Academy          45,000 45,000 

3.  คําสัญญาณเคเบิล้          53,782 53,782 

4. ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

Microsoft Campus 

         642,000 642,000 

5. คําบริการวงจร

อนิเทอร์เน็ต 

         215,712 215,712 

6. วัสดุ IT          201,120 201,120 

รวม          1,350,000 1,350,000 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434203201 งานสนับสนนุการ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1080000 1105 5105020100 คชจ.งบรายจํายอื่นคําด าเนินงาน 285,038 158,846 801,908 104,208 

รวมท้ังสิ้น 285,038 158,846 801,908 104,208 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มทีรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยาํงเพียงพอ 

2. ผู๎ใชบ๎ริการมีชํองทางในการเรียนร๎ูนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 

3. ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และระบบเครอืขาํยให๎อยํูในสภาพท่ีท างานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จขอการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

มจี านวนผู๎เข๎าใชบ๎ริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามประเภทผู๎ใชบ๎ริการ

ตอํเดอืน 

1) นักเรียนนักศกึษา   ประมาณ      400 คน 

2) บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย ประมาณ     30  คน 

3) บุคคลทั่วไป    ประมาณ   300 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 

2) ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยํางตอํเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนวํยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 

4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมาย 

ระดับ 3 

5) ห๎องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู  เปูาหมายระดับ 3 

6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ เปูาหมายระดับ 3 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

  สามารถเบิกจาํยงบประมาณแล๎วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร๎อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืวําด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข๎ามาใชบ๎ริการในส านกัทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 

3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  :   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
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นโยบายท่ี  4  : สังคมและคุณภาพชีวิต   

นโยบายยํอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี  1  :   สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีณุภาพเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสํูความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม  ท๎องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข๎มแข็งดา๎นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  :   เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสงัคม ทอ๎งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

 ตัวบํงช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบํงช้ี  2.5     ห๎องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู 

  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบํงช้ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

 ตัวบํงช้ี  7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 

  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

           ตัวบํงช้ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

           ตัวบํงช้ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1  มติท่ีิ  2  :   มติดิ๎านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  5  :   ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํ 

  2.4.2   มติท่ีิ  4  :   มติดิ๎นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตาม 

 ตัวช้ีวัดท่ี  8  :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) 

3. ความพร๎อมของโครงการ   ด าเนนิการได๎ทันที 
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131434203300 งานสนับสนุนการพัฒนาวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขนัได๎ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูส าเร็จการศกึษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส๎ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยํู 

4. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผ๎ูส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 1,300,000  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต๎องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสิ่งตีพิมพ์และไมํ

ตีพิมพ์  รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหมํๆ ให๎มีความทันสมัยและหลากหลายทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน รวมท้ังการจัดท าฐานข๎อมูลในการสบืค๎นท่ีดทัีนสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการให๎ดียิ่งขึ้น  รวมท้ัง

ซํอมบ ารุงครุภัณฑท่ี์เกี่ยวข๎องและสถานท่ีให๎อยูํในสภาพท่ีพร๎อมใช๎งานตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ  ได๎สอดคลอ๎งกับความตอ๎งการของผู๎ใช๎บริการ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสอืต าราวชิาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์ดแีละทันสมัย 

2. เพื่อสงํเสริมการเรียนร๎ูตลอดชวีิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวทิยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 

3. เพื่อสนับสนุนให๎นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนสิัยรักการอาํนและมกีาร

เรียนร๎ู การศึกษาค๎นควา๎ด๎วยตนเอง 

4. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได๎มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพดา๎นการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

 จ านวนผูเ๎ข๎าใช๎บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผ๎ูใช๎บริการ(ประมาณตํอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,000 คน 

1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 90 คน 

1.3 บุคคลทั่วไป 75 คน 
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2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา  

2.2 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตอํเนื่อง  

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนวํยผลผลิต  

2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

2.5 ห๎องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู  

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจํายงบประมาณแลว๎เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที ่             

2 จัดหาหนงัสือ             

3 จัดหาวัสดุ (วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ, ฯลฯ)             

4 ก ากับติดตามและประเมินผล             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 งบรายจ่ายอื่น       

1 ค่าใช้สอย       

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

1 รายการ   1  

2 ค่าวัสดุ       

 2.1  หนังสือ 3,000 เลํม 750 750 750 750 

 2.2  คําวัสดุ (วัสดุเกี่ยวเนื่องกบัการท า

หนังสือ, ฯลฯ) 

15 รายการ  5 5 5 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

     

 งบรายจ่ายอื่น      

1 ค่าใช้สอย 256,800     

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

256,800   256,800  

2 ค่าวัสดุ 1,043,200     

 2.1  หนังสือ 888,200 222,050 222,050 222,050 222,050 

 2.2  คําวัสดุ  (วัสดุเกี่ยวเนื่องกบัการท า

หนังสือ, ฯลฯ) 

155,000  55,000 50,000 50,000 

 รวม 1,300,000 222,050 277,050 528,850 272,050 
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบรายจ่ายอื่น         

1 ค่าใช้สอย         

 1.1  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ

อาคารสถานที ่

1 รายการ 1 รายการละ 256,800 บาท 256,800  

2 ค่าวัสดุ         

 2.1  หนังสือ 3,000 เลํม      888,200  

 2.2  คําวัสดุ  (วัสดุเกี่ยวเนื่องกบัการ

ท าหนังสือ, ฯลฯ) 

15 รายการ     155,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,300,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1.  ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และอาคารสถานที ่

         256,800 256,800 

4. หนังสือ          888,200 888,200 

5. คําวัสดุ (วัสดุ

เกี่ยวเนื่องกับการท าหนงัสือ, 

ฯลฯ) 

         155,000 155,000 

รวม          1,300,000 1,300,000 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131434203301 งานสนับสนนุการ

พัฒนาวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1080000 1105 5105020100 คชจ.งบรายจํายอื่นคําด าเนินงาน 222,050 277,050 528,850 272,050 

รวมท้ังสิ้น 222,050 277,050 528,850 272,050 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสอืต าราวชิาการและสื่ออเิล็กทรอนิกสท่ี์ดแีละทันสมัยเพิ่มมากขึน้ 

2. ได๎สํงเสริมการเรียนร๎ูตลอดชวีติให๎นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 

3. นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในท๎องถิ่น มนีสิัยรักการอาํนและมีการเรียนร๎ูการศึกษา

ค๎นควา๎ด๎วยตนเอง 

4. จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได๎มาตรฐานและมคีุณภาพ 

5. การจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

มจี านวนผู๎เข๎าใชบ๎ริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามประเภทผู๎ใชบ๎ริการ

ตอํเดอืน 

1) นักเรียนนักศกึษา   ประมาณ   6,000 คน 

2) บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย ประมาณ       90  คน 

3) บุคคลทั่วไป   ประมาณ     75 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมาย 

ร๎อยละ 85 

2) ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยํางตอํเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนวํยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 

4) ห๎องสมุด อปุกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู เปูาหมายระดับ 3 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

สามารถเบิกจํายงบประมาณแลว๎เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร๎อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืวําด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข๎ามาใชบ๎ริการในส านกัทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 

3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  :   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
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2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4   สังคมและคุณภาพชีวิต   

นโยบายยํอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี  1  : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีณุภาพเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสํูความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม  ท๎องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข๎มแข็งดา๎นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  :   เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสงัคม ทอ๎งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

 ตัวบํงช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบํงช้ี  2.5  :   ห๎องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู 

  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบํงช้ี  7.4  :   ระบบบริหารความเสี่ยง 

  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

           ตัวบํงช้ี  8.1  :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

           ตัวบํงช้ี  9.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1  มติท่ีิ  2  :   มติดิ๎านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  5  :   ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํ

สถาบันอุดมศกึษา 

2.4.2   มติท่ีิ  4  :   มติดิ๎นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  8  :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) 

3. ความพร๎อมของโครงการ  ด าเนนิการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผลงานการใหบ้ริการทางวิชาการ 

1. งานจดัการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร ์

131435103400 พัฒนาผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให๎บรกิารกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เปูาหมายการให๎บรกิารหนํวยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

3.  จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

4.  ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

5.  ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.  ความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

7.  งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8.  ครู และบคุลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 655,000 บาท 

หนํวยงานและผูรั๎บผดิชอบ: หนํวยงาน :คณะครุศาสตร์ ผ๎ูรับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  

 

หลักการและเหตุผล 

ภาระหน๎าท่ีท่ีส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 (5) คือ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงถือได๎วําการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

วชิาชีพคร ูผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาเป็นภาระหน๎าท่ีอันส าคัญของมหาวิทยาลัยด๎วยโดยเฉพาะในท๎องถิ่นท่ี

เป็นเขตบริการของมหาวทิยาลัย 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะพัฒนาผู๎บริหารการศึกษาให๎เป็น "ผู๎น าในการปฏิรูปการศึกษา" 

ให๎ประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว๎ใน พรบ.การศึกษาแหํงชาติ และนโยบายเกี่ยวกับการเรํงรัดปฏิรูปการศึกษา

รวมท้ังคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพได๎ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู๎บริหารเพื่อยกระดับให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีแท๎จริง 

ผู๎บริหารจึงตอ๎งได๎รับการพัฒนาอยํางจรงิจังและตํอเนื่อง 

จากข๎อมูลการจัดการศึกษาในท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก และอํางทอง ซึ่งเป็นท๎องถิ่นในเขต

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น มีผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตํางๆ ท่ีต๎องมี

การพัฒนาวิชาชีพอยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ ประมาณ 2,000 คน และยังมีความต๎องการผู๎บริหารและบุคลากร
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ทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพและสอดคล๎องกับการปฏรูิปการศึกษาในสถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาตํางๆ อีก

เป็นจ านวนมาก เพื่อปฏบัิตหินา๎ที่แทนต าแหนงํท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โยกย๎ายหรือแทนคนเดิมท่ีเกษยีณออกไป 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานทางการศึกษาในท๎องถิ่นและ

สังคม จึงตอ๎งด าเนินการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาวิชาชพีผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาดังกลําวให๎สอดคล๎องกับ

สภาพและความต๎องการของท๎องถิ่นและสังคม รวมท้ังสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพดว๎ย 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนา/จัดการเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาวิชาชพีผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศกึษา 

2. เพื่อให๎ผู๎บริหาร นักศกึษา และคณาจารย์ได๎มกีารพัฒนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาวิชาชพีตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 มีผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ูกับ

คณาจารย์ 

200 คน 

1.2 มีหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ู ระหวํางครู นักศึกษา และ

คณาจารย์ 

4 หลักสูตร 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาผํานการพัฒนาตามหลักสตูร ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

2.2 ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาท่ีเข๎ารับการพัฒนามคีวามพงึพอใจในการศึกษาและ 

การพัฒนา ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

2.3 หนวํยงานผู๎ใชผ๎ู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษามคีวามพงึพอใจในการพัฒนา ไมนํอ๎ยกวํา 

ร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การพัฒนาเสร็จสิ้นตามเวลาท่ีก าหนด ร๎อยละ 85 

3.2 ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาได๎รับการพัฒนา และรํวมกจิกรรมการพัฒนาและแลกเปลีย่น

เรียนร๎ูตามเวลาท่ีก าหนด ร๎อยละ 85 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎องเพื่อก าหนด

รายละเอยีดปฏิทินปฏิบัติงาน 

            

2. พัฒนาหลกัสูตรการพัฒนา             

3. แตํงตัง้คณะกรรมการและมอบหมายงาน             

4. จัดการพัฒนาและเรยีนร๎ูฯ             

 -การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

            

 -การบรหิารโครงการ             

 -กฎหมายการศึกษายุคปฏิรูป             

 -การบรหิารสถานศกึษาสูคํวามเป็นเลิศ             

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎องเพื่อ

ก าหนดรายละเอยีดปฏิทินปฏิบัตงิาน 

1 คร้ัง 1    

2. พัฒนาหลกัสูตรการพัฒนา 4 หลักสูตร  1 3  

3. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 1 คร้ัง 1    

4. จัดการพัฒนาและเรยีนร๎ูฯ 200 คน  50 150  

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง    1 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎องเพื่อ

ก าหนดรายละเอยีดปฏิทินปฏิบัตงิาน 

-     

2. พัฒนาหลกัสูตรการพัฒนา -     

3. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     

4. จัดการพัฒนาและเรยีนร๎ูฯ 655,000 130,000 198,600 231,500 94,900 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ -     

 รวม 655,000 130,000 198,600 231,500 94,900 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา ครู 

และบุคลากร 

      655,000  

 ค่าตอบแทน        157,600  

 -คําตอบแทนวิทยากร   196 ชม.ๆ 600 บาท 117,600  

 -คําตอบแทนคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

      40,000  

 ค่าใช้สอย       270,000  

 -คําจา๎งพิมพ์เอกสารเผยแพรํ/

พัฒนา 

      200,000  

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม     25 บาท 50,000  

 -คําเชําห๎องประชุม       20,000  

 ค่าวัสดุ       227,400  

 -คําวัสดกุารศึกษา 30 รายการ     207,400  

 -ของที่ระลึก   100 ชิน้ๆละ  200 บาท 20,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       655,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจํายอื่น รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 

และวัสด ุ
คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1.พัฒนาผูบ๎รหิารสถานศกึษา 

ครู และบคุลากร 

         655,000 655,000 

รวม          655,000 655,000 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435103401 พัฒนาผูบ๎รหิาร

สถานศึกษา ครูและ

บุคลากร 

 

1020000 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน 130,000 198,600 231,500 94,900 

รวมท้ังสิ้น 130,000 198,600 231,500 94,900 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏบัิตงิานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและมีความก๎าวหน๎าท่ีวิชาชพี 
3. หนวํยงานผู๎ใชผ๎ู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาหรือหนวํยงานต๎นสังกัดและหนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎

ความรํวมมอืในการพัฒนาวิชาชีพครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศกึษา และสามารถจัดการศกึษา
อยํางมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 

4. คณาจารย์มีสวํนรํวมในการพัฒนาการศกึษาของท๎องถิ่นมากขึ้น 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 
1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาท่ีได๎รับการพัฒนา 200 คน 

2) จ านวนกิจกรรมการพัฒนาของผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษา 4 กิจกรรม 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาผํานการพัฒนาตามหลักสตูร ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

2) ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาท่ีเข๎ารับการพัฒนามคีวามพงึพอใจในการศึกษาและ

การพัฒนา ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

3) หนวํยงานผู๎ใชผ๎ู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษามคีวามพงึพอใจในการพัฒนา ไมนํอ๎ยกวํา

ร๎อยละ 85 

1.3 เชงิเวลา 

ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศกึษาได๎รับการพัฒนา และรํวมกจิกรรมการพัฒนาและแลกเปลีย่น

เรียนร๎ูตามเวลาท่ีก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 
3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบบันทึกข๎อมูลจ านวนผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศกึษาจ านวนและ

คุณลักษณะของกจิกรรมการพัฒนา 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจ โดยใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจของผู๎บริหาร และบุคลากรทางการ

ศกึษา 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

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

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 
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นโยบายยอํยท่ี 4  คนไทยทุกกลุํมทุกวัยมโีอกาสได๎รับการศกึษาและการเรียนร๎ูตลอดชวีติอยาํงท่ัวถึง  

 เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 3  สนับสนุนรํวมมอืและขยายการให๎บริการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึง

ของท๎องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเป็นแหลํงจัดการความร๎ู ท๎องถิ่น มรดกโลก ที่สร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3  การให๎บริการทางวิชาการท่ีเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 19   จ านวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 20   จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 22  ความพงึพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 24  งานบริการวิชาการแลว๎เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชนต์อํสังคม 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีวําดว๎ยผลการจัดการศกึษาในแตลํะระดับและประเภทการศกึษา 

ตัวบํงช้ีท่ี 8   ผลการน าความร๎ูและประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใชใ๎นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวจิัย 

ตัวบํงช้ีท่ี 9   ผลการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

3. ความพร๎อมของโครงการ  ด าเนนิการได๎ทันที 
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131435103500 โครงการพัฒนาครเูพื่อปฏิรูปการศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให๎บรกิารกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เปูาหมายการให๎บรกิารหนํวยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

3. จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

4. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

5. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

7. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ครู และบคุลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 945,000 บาท 

หนํวยงานและผูรั๎บผดิชอบ: หนํวยงาน :คณะครุศาสตร์ ผ๎ูรับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  

 

หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นั้น ได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ ผลิตครูและสํงเสริมวิทยฐานะครู โดยก าหนดภาระหน๎าที่ตามมาตรา 8 (5) คือ 

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงถือได๎วําการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเป็นภาระหน๎าท่ีอันส าคัญ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดว๎ยโดยเฉพาะในท๎องถิ่นท่ีเป็นเขตบริการของมหาวทิยาลัย 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะเรํงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวิต รวมท้ังคุรุสภา

ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพได๎ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อยกระดับให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีแท๎จริง ครูผู๎สอนจึงต๎องได๎รับการ

พัฒนาอยาํงจริงจังและตอํเนื่อง 

จากข๎อมูลของท๎องถิ่นในเขตบริการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นครนายก และอํางทอง นั้นมีครูผู๎สอนท่ีต๎องมีการพัฒนาวิชาชีพอยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ รวมประมาณ 10,000 

คน และยังมีความต๎องการครูในกลุํมสาระตํางๆ อกีเป็นจ านวนมาก 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานทางการศึกษาในท๎องถิ่นและ

สังคมจึงต๎องด าเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูดังกลําว ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความ

ตอ๎งการของท๎องถิ่นและสังคม รวมท้ังสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และสอดคล๎อง

กับเปูาหมายของกระทรวง ศกึษาธิการในดา๎นการให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน

คุณภาพดว๎ย 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาการเรียนร๎ูแกคํรูผู๎สอนในท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก และอาํงทอง 

2. เพื่อให๎ครูผู๎สอน ได๎มีการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเพื่อพัฒนาวิชาชพีครูตามวัตถุประสงค์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 มีครูผ๎ูสอนเข๎ารับการพัฒนา/การศึกษาเรยีนร๎ู 240 คน 

1.2 มีหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา/ หรือแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ู ระหวํางครู นักศึกษา และ

คณาจารย์ 

4 หลักสูตร/

กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ครูผู๎สอนผํานการพัฒนา ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85  

2.2 ครูผู๎สอนท่ีเข๎ารับการพัฒนาและหนวํยงานผู๎ใชค๎รูมีความพึงพอใจในการพัฒนาไมนํอ๎ยกวาํ 

ร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การจัดการพัฒนา เสร็จสิ้นตามเวลาท่ีก าหนด ร๎อยละ 85 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมชีแ้จงคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎อง             

2. แตํงตัง้คณะกรรมการและมอบหมายงาน             

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรการพัฒนา             

4. จัดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา             

 -บูรณาการมรดกท๎องถิน่สูํการสอน             

 -พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาระดับประถมศึกษา             

 -พัฒนาสมรรถนะครู             

 -พัฒนาการจัดท าโครงการจิตอาสาในสถานศึกษา             

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมชีแ้จงคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 1 คร้ัง 1    

2. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 1 คร้ัง 1    

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรการพัฒนา 1 คร้ัง 1    

4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 240 คน 40 40 160  

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง    1 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ประชุมชีแ้จงคณาจารย์และผ๎ูเกี่ยวข๎อง -     

2. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรการพัฒนา -     

4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 945,000 181,200 281,200 383,600 99000 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ -     

 รวม 945,000 181,200 281,200 383,600 99000 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา 

      945,000  

 ค่าตอบแทน       166,000  

 -คําตอบแทนวิทยากร    210  ชม.ๆละ 600  บาท 126,000  

 -คําตอบแทนคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

      40,000  

 ค่าใช้สอย       450,000  

 -คําจา๎งพิมพ์เอกสารเผยแพรํ/

ประกอบการพัฒนา 

      250,000  

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 250 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 50,000  

 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ       150,000  

 ค่าวัสดุ       329,000  

 -คําวัสดกุารศึกษา 30 รายการ     269,000  

 -กระเป๋าใสํเอกสาร   400 ใบๆละ  150 บาท 60,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       945,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจํายอื่น รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 

และวัสด ุ
คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1.พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

         945,000 945,000 

รวม          945,000 945,000 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435103501 

 

พัฒนาครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

1020000 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน 181,200 281,200 383,600 99,000 

รวมท้ังสิ้น 181,200 281,200 383,600 99,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ครูผู๎สอนท่ีเข๎ารับการศึกษาสามารถปฏบัิตงิานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ครูผู๎สอนมศีักยภาพและมีความก๎าวหนา๎ที่วชิาชีพสูงขึน้ 

3. มกีารพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาส าหรับครูผู๎สอนท่ีมีความสอดคล๎องกับความต๎องการของครูและ

ท๎องถิ่นมากขึ้น 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิเวลา 

1) จ านวนครูผู๎สอนท่ีรับบริการหรือท่ีผํานการพัฒนา  240 คน 

2) จ านวนกิจกรรมการพัฒนาครูผูส๎อน 4 กิจกรรม 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ครูผู๎สอนผํานการพัฒนาตามหลักสูตร ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

2) ครูผู๎สอนท่ีเข๎ารับการพัฒนาและหนวํยงานผู๎ใชค๎รูมีความพึงพอใจในการพัฒนาไมนํอ๎ยกวาํ

ร๎อยละ 85 

1.3 เชงิเวลา 

ครูผู๎สอนได๎รับการการพัฒนาตามเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบบันทึกข๎อมูลจ านวนครูท่ีเข๎ารับการพัฒนา จ านวนกิจกรรมการ

พัฒนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระหวํางครูกับคณาจารย ์

3.2 การส ารวจความพึงพอใจ โดยใชแ๎บบสอบถามความพงึพอใจของครู 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4 คนไทยทุกกลุมํทุกวัยมีโอกาสได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชวีติอยาํง

ท่ัวถึง เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี 3  สนับสนุนรํวมมอืและขยายการให๎บริการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึง

ของท๎องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเป็นแหลํงจัดการความร๎ู ท๎องถิ่น มรดกโลก ที่สร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3  การให๎บริการทางวชิาการท่ีเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 19   จ านวนผู๎เข๎ารับบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 20   จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 22  ความพงึพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 24  งานบริการวิชาการแลว๎เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชนต์อํสังคม 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีวําดว๎ยผลการจัดการศกึษาในแตลํะระดับและประเภทการศกึษา 

ตัวบํงช้ีท่ี 8   ผลการน าความร๎ูและประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใชใ๎นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวจิัย 

ตัวบํงช้ีท่ี 9  ผลการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

3. ความพร๎อมของโครงการ  ด าเนนิการได๎ทันที 
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1010100 ส านักงานอธิการบด ีกองกลาง 

131435203600 งานสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เปูาหมายการให๎บรกิารกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เปูาหมายการให๎บรกิารหนํวยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

3. จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

4. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

5. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

7. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ครู และบคุลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 1,600,000 บาท 

หนํวยงานและผูรั๎บผดิชอบ: หนํวยงาน : กองกลาง ผ๎ูรับผดิชอบ : นางสุนทร ีโพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให๎การศึกษา  สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  

ให๎บริการวิชาการแกํสังคม  เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

คือ 

1. สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวจิัยและแสวงหาความจรงิเพื่อสูคํวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สนับสนุน รวํมมือและให๎บริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

7. สนับสนุนการประสานความรวํมมอืเพื่อการพัฒนาทอ๎งถิ่น 

8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9. สนับสนุนการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าร ิ

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดี(กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสงํเสริมกระบวนการปฏบัิตงิานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏบัิตริาชการ 
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3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนงํให๎มีศักยภาพสูงสุด 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ๎างเหมา 12 เดือน 

1.2 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ 3,500 คน 

1.3 จ านวนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 650 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพงึพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มขึน้ 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบประมาณทันตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน             

1 งบรายจํายอื่น             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน       

1 งบรายจํายอื่น 12  เดือน 3 3 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      

1 งบรายจํายอื่น      

 - คําวัสด ุ 800,000 3 3 3 3 

 - คําใช๎สอย 800,000 3 3 3 3 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000     

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 งบรายจ่ายอื่น         

 - คําวัสด ุ 12 เดือนๆละ     800,000  

 - คําใช๎สอย 12 เดือนๆละ     800,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,600,00  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 

         1,600,000 1,600,000 

รวม          1,600,000  

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435203601 

 

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 

 

1010100 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน 400,000 600,000 600,000  

รวมท้ังสิ้น 400,000 600,000 600,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏบัิตงิานสอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. บุคลากรมศีักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงท่ีสูงสุด 

 

การประเมินผลการด าเนินการ 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนบุคลากรท่ีเข๎ารับบริการไมํน๎อยกวาํ ร๎อยละ 90 

1.2 บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพงึพอใจตํอการให๎บริการ ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

1.3 การเบิกจํายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจ โดยใชแ๎บบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับ (รําง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 1 :  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของ

สังคม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ๎งการของสังคม ทอ๎งถิ่นและประเทศชาติ  

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

   ตัวบํงชี ้1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

2.3.2  องคป์ระกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบํงช้ี 7.1  ภาวะผู๎น าสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 ตัวบํงช้ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนร๎ู 
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 ตัวบํงช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

 ตัวบํงช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

2.3.4  องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

        ตัวบํงช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.3.7  องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

      ตัวบํงช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติ 

ราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุน 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบํงช้ีท่ี12 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน๎าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบํงช้ีท่ี13 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน๎าท่ีสถาบัน 

ตัวบํงช้ีท่ี14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

3. ความพร๎อมของโครงการ   ด าเนนิการได๎ทันที 
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1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

131435203700 งานบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

3. จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

4. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

5. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

7. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ครู และบคุลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: กองนโยบายและแผน น.ส.เพลินตา โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหนํวยงานสนับสนุนภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

มาตรา 7 และมาตรา 8 แหํง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด๎านตํางๆ ของกองนโยบายและแผน     ตามภาระหน๎าท่ี

ของกองซึ่งประกอบด๎วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและ

สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมติ ิและการด าเนนิงานดา๎นการวเิทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน จึงได๎จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อ ให๎บรรลุพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของกองนโยบายและแผน และให๎เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการใช๎จํายงบประมาณตลอดระยะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎มกีารบริหารจัดการและการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให๎บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 1 ปีงบประมาณ 

1.2 มีการรายงานผลการด าเนินงาน 1 ปีงบประมาณ 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

 - เอกสารการปฏิบตัิงาน   

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

2.2 สนับสนุนการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยตามภาระหนา๎ที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัด   

ของเกณฑ์การประเมินตาํงๆ 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา :  12  เดอืน   วันเร่ิมตน๎ : 1 ตุลาคม 2555   วันสิน้สุด : 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             

 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก             

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             

 - เอกสารการปฏิบตัิงาน             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 

      

 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

12 คร้ัง 3 3 3 3 

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน       

 -เอกสารการปฏิบตัิงาน 2 คร้ัง 1 1 2 2 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1  คําวัสดุส านกังาน 338,000 74,000 74,000 95,000 95,000 

2  คําจา๎งเหมาบรกิาร 12,000 2,000 2,000 4,000 4,000 

3  คําปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 50,000 - - - 50,000 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 งานบริหารจัดการกองนโยบาย

และแผน 

        

1.1 คําใช๎สอยและวัสดุ       350,000  

 - คําวัสดุส านักงาน         

   กระดาษ A4 800  รีมๆ ละ   120 บาท 96,000  

   กระดาษ A3 20 รีมๆ ละ   200 บาท 4,000  

   หมึกเคร่ืองถํายเอกสาร 4 คร้ังๆ ละ   28,000 บาท 112,000  

   หมึกเคร่ืองปริ้นเตอร์ 2 คร้ังๆ ละ   15,000 บาท 30,000  

   วัสดุอื่นๆ 12 คร้ังๆ ละ   8,000 บาท 96,000  

 - คําจา๎งเหมาบรกิาร         

   ถํายเอกสารประกอบการ

ด าเนินงาน 

6 คร้ังๆ ละ   2,000 บาท 12,000  

 ของกองนโยบายและแผน         

1.2 คําตอบแทน       50,000  

 - คําปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 2 คร้ังๆ ละ   25,000 บาท 50,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       400,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

คําใช๎สอยและวัสด ุ     350,000       

คําตอบแทน    50,000        

รวม    50,000 350,000       
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435203701 

 

งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 

 

1010200 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน 73,000 78,000 95,000 154,000 

รวมท้ังสิ้น 73,000 78,000 95,000 154,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มวีัสดุ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนนิงานตลอดปีงบประมาณ 

1.2 มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานเพื่อเผยแพรํท้ังภายในและภายนอก อยํางนอ๎ย 4 รายการ 

1.3 บุคลากรมคีวามร๎ูและความเข๎าใจสามารถน าไปปฏบัิตงิานได๎ อยาํงน๎อยร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบรายงานผลการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการ

ของสังคม ทอ๎งถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข๎มแข็งดา๎นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการของสังคม 

ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 มติท่ีิ 3 :   มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6:   ร๎อยละการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
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3. ความพร๎อมของโครงการ ด าเนนิการได๎ทันที 

       

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศกึษา 

131435203800 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาคปกติ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงํขนัของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

3. จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

4. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

5. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

7. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ครู และบคุลากรทางการศึกษาเขา๎รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: กองบรกิารการศึกษา นางลักขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา  เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจให๎การสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานท่ีต๎องเกี่ยวข๎องกับการจัดท าข๎อมูล  

และจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อใช๎ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ

เบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงในการไปติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ  ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการ

การศึกษาเป็นไปดว๎ยความเรียบร๎อย  จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชป๎ฏบัิต ิ ให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎

อยํางมปีระสิทธิภาพ สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศกึษาและให๎บริการแกํนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ตาํง ๆ ในการด าเนินการ 2 ภาคเรียน 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารับบริการ 4,000 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

จัดซือ้วัสดุ อุปกรณเ์พยีงพอตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางเพยีงพอ เหมาะสม 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 ให๎บริการแนะน าตอบค าถามนกัศกึษาคนละไมํเกิน 20 นาที 

3.2 การออกเอกสารตําง ๆ ได๎อยาํงรวดเร็วภายในเวลาที่ก าหนด เชํน 15 นาที หรือ 7 ชั่วโมง 

ตามลักษณะเอกสาร 

3.3 ร๎อยละการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30     กั กันยายน 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน             

2 ให๎ค าแนะน า ปรึกษาและบริการฯ             

3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษา /หนังสือรับรองตําง ๆ             

4 ไปประชุม/ไปราชการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน 10 คร้ัง  3 3       4 

2 ให๎ค าแนะน า ปรกึษาและบริการฯ 20,00

0 

คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 

3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษา /หนังสือ

รับรองตําง ๆ 

5,500 ฉบับ 1,800 1,200 1,500 1,000 

4 ไปประชุม/ไปราชการ 6 คร้ัง 2 1 2 1 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

 

  

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ      

1 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 180,000  30,000 30,000 120,000 

2 คําซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ตาํงๆ 20,000   10,000 10,000 

       

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         

1. จัดซือ้วัสดุส านกังาน 6 คร้ังๆ ละ   30,000 บาท 180,000  

2 คําซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ตาํงๆ 4 คร้ังๆ ละ   10,000 บาท 20,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ            

- จัดซือ้วัสดุส านกังาน      180,000      180,000 

- คําซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ตาํงๆ     20,000      20,000 

รวม          200,000   200,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435203801 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 1010300 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน  30,000 30,000 120,000 

131435203802 คําซํอมบ ารุงครุภัณฑ ์ 1010300 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน   10,000 10,000 

          

รวมท้ังสิ้น  30,000 40,000 130,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มทีรัพยากรเพยีงพอตํอการสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. สามารถออกเอกสารส าคัญ  เชนํ  ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบปริญญาบัตร  ใบแทนใบรับรอง

คุณวุฒ ิ ได๎อยาํงถูกตอ๎งรวดเร็ว 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการต้ังแตํ 3.25 หรอื 65 % 

1.2 ระยะเวลาการให๎บริการขอใบรายงานผลการศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาไปแลว๎ภายใน 7 ชั่วโมง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ/์ครุภัณฑ์ 

3.2 แบบรายงานการขอเอกสาร เชํน ใบรายงานผลการศึกษาในเวลาที่ ก.พ.ร ก าหนด 

3.3 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายยํอยท่ี 4.1:  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

 นโยบายท่ี 1 :   สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ๎งการ

ของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข๎มแข็งดา๎นวชิาการ 

 กลยุทธ์ท่ี 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความตอ๎งการของสังคม  

ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา(ดา๎นสังคม) 

3. ความพร๎อมของโครงการ   ด าเนนิการการได๎ทันที 

 

1010400 ส านักงานอธิการบด ีกองพัฒนานักศึกษา 

131435203900 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ: 

4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 

เป้าหมายการให้บริการ

กระทรวง: 

ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชวีิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน: 

เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความร๎ูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงํขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. ความพงึพอใจของผู๎รับบริการ 

3. ความพงึพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอ่ืน 

วงเงนิงบประมาณ: 200,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนวํยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู๎รับผิดชอบ : นางสารภ ีพูลศริิ 

  

 

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานท่ีท าหน๎า ท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ                        

และสิ่งอ านวยความสะดวก ให๎แกํนักศึกษา  จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครบ

ท้ัง 5 ด๎าน ให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และ

ตามวิสัยทัศน์         ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีวําบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต๎องเป็นคน

เกํง  คนดี  และมีบุคลิกภาพดี  เป็นท่ียอมรับของสังคม อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ 

ส าหรับนักศกึษาท้ังภาคปกต ิ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ได๎เข๎ามาใช๎บริการตามความต๎องการอยํางเพียงพอ ซึ่งการ

ปฏบัิตภิารกิจตําง ๆ ในหนํวยงาน ยอํมตอ๎งอาศัย    ท้ังบุคลากร เคร่ืองใชส๎ านักงาน วัสดุอุปกรณต์าํง ๆ ในการบริหาร

จัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎ท้ังบุคลากร นักศึกษา และผู๎มาใช๎บริการ เพราะงานบริการนั้น ถือวําเป็น

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารงานส านักงาน 

กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานท่ีให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี และผู๎ใช๎บริการท่ีเกี่ยวข๎อง     

เป็นภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร๎อมในด๎าน วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองใช๎ส านักงานตําง ๆ ท่ีจะต๎องใช๎สนับสนุนในการ

บริหารจัดการและการด าเนนิงานให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพท้ังในด๎านการด าเนินงานและการ

บริหารจัดการภายในหนํวยงานให๎สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนนิงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารับบริการ 2,000 คน 

1.2 จ านวนคณาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ ที่เข๎ารับบริการ 300 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาท่ีเข๎ารับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายงบประมาณเป็นไปตามแผนร๎อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลา: 10 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ธันวาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 15 คร้ัง 2 5 5 3 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 200,000 30,000 70,000 50,000 50,000 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1  กิจกรรมหลักที่  1  บริหาร

จัดการงานส านักงานฯ 

      200,000  

 ค่าวัสดุ         

 -วัสดุส านกังาน         

 -วัสดุ/ไฟฟาู/ประปา         

 -วัสดุงานบ๎านงานสวน         

 -คําถํายเอกสาร         

 -ฯลฯ         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

กิจกรรมหลักท่ี  1  บริหาร

จัดการงานส านักงานฯ 

           

- คําวัสดสุ านักงาน/ไฟฟาู/

ประปา/งานบ๎านงานสวน/คํา

ถํายเอกสาร ฯลฯ 

         200,000 200,000 

รวม          200,000 200,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435203901 บรหิารจัดการ

ส านักงาน 

 1405 5105020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน 30,000 70,000 50,000 50,000 

รวมท้ังสิ้น 30,000 70,000 50,000 50,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มกีารสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนนิงานของกองพฒันานักศกึษาให๎เป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เปูาหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษา ที่เข๎ารับบริการของกองพัฒนานักศึกษา 2,000 คน 

2) จ านวนอาจารย์ เจ๎าหนา๎ที่ท่ีเข๎ารับบริการของกองพัฒนานักศึกษา 300 คน 

1.2 เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาท่ีเข๎ารับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร๎อยละ 80 

1.3 เปูาหมายเชงิเวลา 

ร๎อยละการเบิกจํายเป็นไปตามแผนการใชจ๎าํยงบประมาณรอ๎ยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ              

พ.ศ. 2555-2569 

 นโยบายท่ี 3 :  สนับสนุนรํวมมอืและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นท่ีพึงของท๎องถิ่นและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การเป็นแหลํงจัดการความร๎ูท๎องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 3:  ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่น

และสังคม 

2.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

 ผลผลิตท่ี :  ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 

         ตัวช้ีวัดท่ี :  ความพงึพอใจของผู๎รับบริการ 
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2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

 มติท่ีิ 2:  มติดิ๎านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5:  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอํสถาบันอุดมศึกษา 

 มติท่ีิ 3:  มติดิ๎านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

                         ตัวช้ีวัดท่ี 6:  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร๎อมของโครงการ  ด าเนนิการทันที 
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1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา 

131435204000 โครงการรู้จักอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการบรกิารวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม  

2.จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ  

3. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบรกิารในกระบวนการให๎บรกิาร  

4. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 505,840.- บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผ๎ูรับผดิชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

 สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 

กํอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได๎มีการลงนามท่ีวังสราญรมย์ เมื่อวันท่ี 8   สิงหาคม พ.ศ. 

2510 โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศสมาชิกกํอตั้ง 5 ประเทศ ได๎แกํอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  

สิงคโปร์  และไทย และ ในเวลาตํอมาได๎มีประเทศตํางๆ เข๎าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมาํ และ กัมพูชา เข๎าเป็นสมาชกิ ท าให๎ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนท้ังหมด  10 

ประเทศ  วัตถุประสงค์ในการกํอตั้งอาเซียน คือ เพื่อสํงเสริมความเข๎าใจอันดีตํอกันระหวํางประเทศในภูมิภาค  ธ ารง

ไว๎ซึ่งสันติภาพ  เสถียรภาพ  และความมั่นคงทางการเมือง  สร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจ  การ

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูํดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์รํวมกัน

ของประเทศสมาชกิ 

จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูํการบรรลุเปูาหมายการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  เมื่อวันจันทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวําการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และผู๎เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วย ผู๎แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู๎แทนส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา ผู๎อ านวยการเครอืขาํยมหาวทิยาลัยอาเซียน และผู๎แทนกรมอาเซียน กระทรวงการ

ตํางประเทศ ท่ีประชุมได๎ให๎ความเห็นชอบรํางนโยบายเพื่อด าเนินงานตามปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ด๎านการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น มีภาระหน๎าท่ีตามมาตรา 8 ตามข๎อ (6) ประสาน

ความรํวมมือและชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังใน

และตํางประเทศในการพัฒนาท๎องถิ่น  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท๎องถิ่น จะต๎องมีความพร๎อมท้ังด๎านการ

บริหารจัดการ การเตรียมหลักสูตร ให๎สามารถแขํงขันกับประเทศอ่ืนๆท่ีเป็นสมาชกิประชาคมอาเซียนได๎ จึงได๎ก าหนด

จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูกํารบรรลุเปูาหมายการจัดตัง้ประชาคมอาเซียน ในปี 2558   
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 สถาบันวจิัยและพัฒนา ได๎รํวมมอืกับ คณะวิทยาการจัดการ   และสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อด าเนินโครงการ 

Asean  โดยมีกิจกรรมหลัก  9 กิจกรรม ได๎แกํ  1)  เตรียมงาน (สวพ.)  2)การให๎ความร๎ูเร่ือง AEC กับนักศึกษา (สวพ.)  

3)เสวนาพินิจ Asean (สวพ.)  4)จัดเวทีน าเสนอผลงานวิชาการเพื่อการพัฒน ( Asean 4 ประเทศ)  5) จัดนิทรรศการ 

เสนหํ์ของความหลากหลายใน Asean จากทัศนะและภาพถําย (สวพ.)  6) นักเศรษฐศาสตร์รํุนเยาวส์ูํเศรษฐกิจอาเซียน

(ควจ.)  7)ครูสอนสังคมศึกษาสูํอาเซียน(ควจ.) 8) จัดเวทีอภิปรายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ ความ

พร๎อมก๎าวสู ํAsean ในมุมมองของผู๎บริหาร(สวพ.  9)ประมวลผลการด าเนนิงานและสรุปเลํมรายงาน (สวพ.)                 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ๎

(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ให๎แกํนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู๎สนใจ 

2. เพื่อให๎บุคลากรสายวชิาการสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคลอ๎งกับเปูาหมาย

ของอาเซียน 

3. เพี่อให๎บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถวางแผนด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน และ

ให๎บริการวิชาการท่ีสอดคล๎องกับเปูาหมายของอาเซียน 

4. เพื่อให๎นักวิชาการของประเทศอาเซียนอยํางน๎อย 4 ประเทศ มีโอกาสได๎แสดงผลงานทางวิชาการ และ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดการท างานระหวาํงกัน 
 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร/บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชน

ผ๎ูสนใจทั่วไป 

2,450 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ๎ไมนํอ๎ยกวาํรอ๎ยละ 85 

2.2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีความพึงพอใจตํอกจิกรรมไมํนอ๎ยกวาํ ร๎อยละ85 

2.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม สามารถน าความร๎ูไปใชไ๎มนํอ๎ยกวํา รอ๎ยละ 85 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

3.2 การเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เตรยีมงาน 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 
            

2 การให๎ความร๎ูเร่ือง AEC กับนักศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

3 จัดเสวนาพินิจ Asean 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

4 จัดเวทีน าเสนอผลงานวชิาการเพื่อการพัฒนา ( Asean 4 

ประเทศ) 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

5 จัดนิทรรศการ เสนํห์ของความหลากหลายใน Aseanจาก

ทัศนะและภาพถําย 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

6 นักเศรษฐศาสตร์รํุนเยาว์สูํเศรษฐกิจอาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

            

7 ครูสอนสังคมศึกษาสูํอาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

            

8 จัดเวทีอภิปรายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ 

ความพร๎อมก๎าวสู ํAsean ในมุมมองของผ๎ูบริหาร 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

9 ประมวลผลการด าเนินงานและสรุปเลํมรายงาน 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เตรยีมงาน 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

1/1/10 คร้ัง/

วัน/คน 

1/1/10    

2 การให๎ความร๎ูเร่ือง AEC กับนักศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

7/5/ 

2,050 

คร้ัง/

วัน/คน 

        3/3/450 

(3,10,17กพ.

56) 

   4/2/1,600 

(26-27 พค.

56) 

 

3 จัดเสวนาพินิจ Asean 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

1/1/100 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/100 

(23-25 กพ.

56) 

  

4 จัดเวทีน าเสนอผลงานวชิาการเพื่อการพัฒนา ( 

Asean 4 ประเทศ) 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

1/1/100 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/100 

(23-25 กพ.

56) 

  

5 จัดนิทรรศการ เสนํห์ของความหลากหลายใน 

Aseanจากทัศนะและภาพถําย 

1/3/300 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/3/300 

(23-25 กพ.
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 56) 

6 นักเศรษฐศาสตร์รํุนเยาว์สูํเศรษฐกิจอาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/40 

(23-25 กพ.

56) 

  

7 ครูสอนสังคมศึกษาสูํอาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/40 

(23-25 กพ.

56) 

  

8 จัดเวทีอภิปรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับ ความพร๎อมกา๎วสูํ 

Asean ในมุมมองของผ๎ูบริหาร 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

1/1/100 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/100 

(เม.ย.56) 

 

 

9 ประมวลผลการด าเนินงานและสรุปเลํม

รายงาน 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

1 คร้ัง    1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เตรยีมงาน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

51,500 51,500    

2 การให๎ความร๎ูเร่ือง AEC กับนักศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

112,950  112,950   

3 จัดเสวนาพินิจ Asean 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

33,240  33,240   

4 จัดเวทีน าเสนอผลงานวชิาการเพื่อการพัฒนา ( 

Asean 4 ประเทศ) 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

103,800  103,800   

5 จัดนิทรรศการ เสนํห์ของความหลากหลายใน 

Aseanจากทัศนะและภาพถําย 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

141,350  141,350   

6 นักเศรษฐศาสตร์รํุนเยาว์สูํเศรษฐกิจอาเซียน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

15,000  15,000   

7 ครูสอนสังคมศึกษาสูํอาเซียน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

15,000  15,000   

8 จัดเวทีอภิปรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับ ความพร๎อมกา๎วสูํ 

Asean ในมุมมองของผ๎ูบริหาร 

(ผู้รับผดิชอบ  สถาบันวจิัยและพฒันา) 

26,500   26,500  

9 ประมวลผลการด าเนินงานและสรุปเลํม 6,500   6,500  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รายงาน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 เตรียมงานค่าวัสดุจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม

กิจกรรม ทั้งในส่วนเสวนาและร่วม

จัดนิทรรศการ โดยเชิญหน่วย

ภายนอกร่วมจัดนิทรรศการ 

      51,500  

 หมวดค่าใช้สอย         

  คําจา๎งท าปูายไวนิล 1 คร้ัง ๆ ละ 10  แผํน ๆ ละ 500 บาท 5,000  

  คําจา๎งถํายเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 500 เลํม ๆ ละ 30 บาท 15,000  

  คําเสื่อมราคารถยนต์ในการติดตํอ 

วิทยากร 

2 คร้ัง ๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

  คําทางดํวน       500  

  คําน้ ามัน 1 คร้ัง ๆละ 1 คันๆละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสดุ (ธงนานาชาตแิละธงอาเซียน

พร๎อมเสา) 

2 คร้ัง ๆ ละ 11 ชุด ๆ ละ 500 บาท 11,000  

 คําวัสดุส านกังานที่ใชใ๎นการ

ประชาสัมพันธ์ และจัดท าแบบประเมินผล 

5 งานๆ ละ 1  คร้ัง ๆละ 3,200 บาท 16,000  

2 การให้ความรู้เรื่อง AEC กับนักศกึษา       112,950  

 ครั้งที่ 1 (อ าเภอบางไทร)       21,650  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 5,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

   คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 150  คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 25 บาท 3,750  

   คําเชําสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 3,500 บาท 3,500  

 คําท าเลํมเอกสาร 150 คนๆละ 1 เลํมๆละ 40 บาท 6,000  

 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 1,000  

 ครั้งที่ 2 (อ าเภอบางไทร)       21,650  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 5,400  

 หมวดค่าใช้สอย         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

   คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 150  คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 25 บาท 3,750  

   คําเชําสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 3,500 บาท 3,500  

 คําท าเลํมเอกสาร 150 คนๆละ 1 เลํมๆละ 40 บาท 6,000  

 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 1,000  

 ครั้งที่ 3 (อ าเภอบางไทร)       21,650  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 5,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

   คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 150  คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 25 บาท 3,750  

   คําเชําสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 3,500 บาท 3,500  

 คําท าเลํมเอกสาร 150 คนๆละ 1 เลํมๆละ 40 บาท 6,000  

 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 1,000  

 ครั้งที่ 4       12,000  

 ค่าวัสดุ         

   คําวัสดุในการจัดอบรม 1 คร้ัง ๆละ 1  งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

   คําท าเลํมเอกสาร 400 คนๆละ 1 ชุดๆละ 25  บาท 10,000  

 ครั้งที่ 5       12,000  

 ค่าวัสดุ         

   คําวัสดุในการจัดอบรม 1 คร้ัง ๆละ 1  งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

   คําท าเลํมเอกสาร 400 คนๆละ 1 ชุดๆละ 25  บาท 10,000  

 ครั้งที่ 6       12,000  

 ค่าวัสดุ         

   คําวัสดุในการจัดอบรม 1 คร้ัง ๆละ 1  งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

   คําท าเลํมเอกสาร 400 คนๆละ 1 ชุดๆละ 25  บาท 10,000  

 ครั้งที่ 7       12,000  

 ค่าวัสดุ         

   คําวัสดุในการจัดอบรม 1 คร้ัง ๆละ 1  งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

   คําท าเลํมเอกสาร 400 คนๆละ 1 ชุดๆละ 25  บาท 10,000  

3 การจัดเสวนา พินิจอาเซียน       33,240  

 หมวดค่าตอบแทน         

  คําตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 9,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

  คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 100 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

  ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,000   บาท 5,000  

  คําทางดํวน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 240 บาท 240  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 คําที่พักวิทยากร 1 คร้ังๆละ 3 ห๎อง ๆละ 1,500 บาท 4,500  

 คําเดินทางของวิทยากร 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,500 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

  คําน้ ามัน/คําเสื่อมราคารถยนต์รับ – 

สํงวิทยากร 

1 คร้ัง ๆละ 1 คันๆละ 2,000 บาท 2,000  

 คําวัสดุประกอบการจัดเสวนา 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

4 จัดเวทีน าเสนอผลงานวชิาการเพื่อ

การพัฒนา ( Asian 4 ประเทศ) 

      103,800  

 หมวดค่าตอบแทน         

   คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  

 หมวดค่าใช้สอย         

  คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 100 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 25 บาท 5,000  

 คําอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 80 บาท 8,000  

  คําจา๎งท าโปสเตอร์และ roll up 12 ชิน้ ๆละ 1  คร้ัง ๆ ละ 1,800 บาท 21,600  

  คําจัดตกแตํงสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 5,000  บาท 5,000  

  คําที่พักผูท๎รงคุณวุฒิ 4 คน ๆละ 3 คืนๆละ 1,200 บาท 14,400  

  คําน้ ามันรถยนต์/คําเสื่อมพาหนะ 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 6,000 บาท 6,000  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสดุส านกังาน 1 คร้ังๆละ 1  งาน ๆละ 15,000 บาท 15,000  

5 การจัดนิทรรศการ“เสน่ห์ของความ

หลากหลายในอาเซียน”ทัศนะจาก

ภาพถ่าย 

      141,350  

 หมวดค่าตอบแทน         

  -คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ท างาน

ลํวงเวลา 

20 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท 8,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

  -คําจา๎งท า Roll up 10 ประเทศๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 1,800 บาท 54,000  

  -คําจา๎งล๎างรูปถําย ขนาด 6x8 นิ้ว 

(เพื่อจัดนิทรรศการภาพถําย) 

1 คร้ัง ๆ ละ 60 รูป ๆ ละ 20 บาท 1,200  

  -คําเชําเคร่ืองแตงํกายชุดประจ าชาติ

อาเซียน 

1 คร้ังๆละ 10 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท 10,000  

  -คําจา๎งท าวีดีทัศน ์ 1 คร้ังๆละ 1 งาน ๆ ละ 8,000 บาท 8,000  

 คําตกแตํงสถานจัดนิทรรศการ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

 คําปูายประชาสัมพันธ ์ 10 ปูายๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 10,000  

 คําจา๎งบันทึกเทปวีดีโอ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ         

  -คําวัสดุในการจัดนิทรรศการ 

 

 

1 งานๆละ 1 งานๆละ 40,150 บาท 40,150  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

6 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์สูเ่ศรษฐกิจ

อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง 40 เลํมๆละ 100 บาท 4,000  

 - คําจัดท าปูาย 1  คร้ัง 2 ปูายๆละ 500 บาท 1,000  

 - คําเชําสถานที่จัดกิจกรรม 1 วัน - - 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําจัดซือ้วัสด ุ 1 คร้ัง - - 3,200 บาท 3,200  

7 ครูสอนสังคมศึกษาสู่อาเซยีน

(ผู้รับผดิชอบ:คณะวิทยาการจัดการ) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง 40 เลํมๆละ 50 บาท 2,000  

 - คําจัดท าปูาย 1  คร้ัง 2 ปูายๆละ 500 บาท 1,000  

 - คําเชําสถานที่จัดกิจกรรม 1 วัน - - 2,000 บาท 2,000  

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 2 คร้ังๆละ 40 คนๆละ 50 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําจัดซือ้วัสด ุ 1 คร้ัง - - 1,200 บาท 1,200  

8 อภิปราย  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา กับความพร้อม

ก้าวสู่อาเซียนในมุมมองของ

ผู้บริหาร” 

      26,500  

 หมวดค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 9,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

  คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 100  คนๆละ 1 มือ้ ๆละ 25 บาท 2,500  

  คําตกแตํงสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 คําวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  

9 ประมวลผลการด าเนินงานและสรปุ

เล่มรายงาน 

      6,500  

 ค่าวัสดุ         

  -คําถํายเอกสารและท าเลํมสรุป 1 คร้ัง ๆละ 1  งานๆละ 6,500 บาท 6,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ
คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1.เตรียมงาน (ผ๎ูรับผดิชอบ  

สถาบันวิจัยและพฒันา) 

        51,500  51,500 

2.การให๎ความร๎ูเร่ือง AEC กับ

นักศึกษา(ผ๎ูรับผดิชอบ  

สถาบันวิจัยและพฒันา) 

        112,950  112,950 

3.จัดเสวนาพินิจ Asean 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) 

        33,240  33,240 

4.จัดเวทีน าเสนอผลงาน

วิชาการเพื่อการพัฒนา 

 ( Asean 4 ประเทศ) 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) 

        103,800  103,800 

5.จัดนิทรรศการ เสนํห์ของ

ความหลากหลายใน Asean

จากทัศนะและภาพถําย 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) 

        141,350  141,350 

6.นักเศรษฐศาสตร์รํุนเยาว์สูํ

เศรษฐกิจอาเซียน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ:คณะวิทยาการ

จัดการ) 

        15,000  15,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ
คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

7.ครูสอนสังคมศกึษาสูํ

อาเซียน(ผ๎ูรับผดิชอบ:คณะ

วิทยาการจัดการ) 

        15,000  15,000 

8.จัดเวทีอภิปราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับ ความ

พร๎อมก๎าวสูํ Asean ในมุมมอง

ของผ๎ูบริหาร(ผ๎ูรับผดิชอบ  

สถาบันวิจัยและพฒันา) 

        26,500  26,500 

9.ประมวลผลการด าเนินงาน

และสรุปเลํมรายงาน 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) 

        6,500  6,500 

 

  



325 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204001 เตรยีมงาน 1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 51,500    

131435204002 การให๎ความร๎ูเร่ือง 

AEC กับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  112,950   

131435204003 จัดเสวนาพินิจ Asian 1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  33,240   

131435204004 จัดเวทีน าเสนอผลงาน

วิชาการเพื่อการ

พัฒนา ( Asian 4 

ประเทศ) 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  103,800   

131435204005 จัดนิทรรศการ เสนํห์

ของความหลากหลาย

ใน Asian จากทัศนะ

และภาพถาํย 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  141,350   

131435204006 นักเศรษฐศาสตร์รํุน

เยาว์สูํเศรษฐกิจ

อาเซียน(ผ๎ูรับผดิชอบ:

คณะวิทยาการ

จัดการ) 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  15,000   

131435204007 ครูสอนสังคมศึกษาสูํ

อาเซียน(ผ๎ูรับผดิชอบ:

คณะวิทยาการ

จัดการ) 

 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  15,000   
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204008 จัดเวทีอภิปราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

กับ ความพร๎อมก๎าวสูํ 

Asian ในมุมมองของ

ผ๎ูบริหาร 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   26,500  

131435204009 ประมวลผลการ

ด าเนินงานและสรุป

เลํมรายงาน 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   6,500  

รวมท้ังสิ้น 51,500 421,340 33,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 ได๎รับความร๎ูความเป็นมาการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 

2. นักเรียนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนผู๎สนใจได๎สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน  

3. บุคลากรทุกหนํวยของมหาวทิยาลัยได๎ต่ืนตัว และเตรียมความพร๎อมในการก๎าวเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน  
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จ 1 โครงการ 1 กจิกรรม 

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร๎อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการร๎อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน  9 เดอืน 12 เดอืน 

3.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4:   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี   4.1 : การศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี  3 :  สนับสนุนรํวมมอืและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเป็นแหลํงจัดการความร๎ู ท๎องถิ่น มรดกโลกที่สร๎างความเข็มแข็งให๎สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3   ขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่นและ

สังคม 
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2.3. ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงช้ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชนต์อํสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี1:  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบํงช้ีท่ี  8     การน าความร๎ูและประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใชใ๎นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบํงช้ีท่ี  9     ผลการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

  

3. ความพร๎อมของโครงการ   สามารถด าเนนิการได๎ทันที 
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131435204100 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนร๎ูตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกหํนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎ีความร๎ูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 4. จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการ 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแกํสงัคม 

6. จ านวนครู/ผ๎ูบริหารที่เข๎ารับการพัฒนา 

7. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

8. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผูใ๎ชค๎รูและบคุลากรทางการศึกษา 

9. ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 

10. งานบริการวชิาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

11. ครู และบคุลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน:งบเงนิอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 726,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพฒันา ผ๎ูรับผดิชอบ :  ผศ.จนิตนา  เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอาํงทอง การด าเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎เชิญองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความ

ตอ๎งการในการพัฒนา และเงื่อนไขท่ีจะด าเนินการรํวมกับหนวํยงานภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผลจากการเปิดเวทีมีหนํวยงานภายใน 4 หนํวยงาน ได๎แกํ คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี คณะวิทยาการจัดการ และ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎รํวมมอืกับองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น เทศบาล และ

หนํวยงานราชการภายนอก เพื่อด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีกิจกรรมหลัก 23 กิจกรรม ได๎แ กํ       

1)กิจกรรมอบรมเชงิปฏบัิตกิารความร๎ูและการประกอบอาหารญี่ปุุน (คมส.)  2)กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํ

อาเซียน(คมส.)   3) กิจกรรมคํายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนและขับขานเพื่อสร๎างสรรค์ชีวิตและสังคม” (คมส.)    

4)กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์สูํชุมชน(คมส.) 5)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน” (คมส.)  6)อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร๎างเว็บไซด์ด๎วย Joomla (ควท.)7)พัฒนาองค์

ความร๎ูดา๎นคหกรรม : ต าหรับอาหารอยุธยาโปรตุเกส (ควท.) 8)เปิดโลกจุลินทรีย์ (ควท.) 9)การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลบนเว็บด๎วยภาษา PHP (ควท.)  10)การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารวําง 

(ควท.)  11)การอบรมเชิงปฏิบัติการการท างานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (ควท.) 12)การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช๎ภาษา VHDL และการประยุกตใ์ชง๎าน FPGA (ควท.) 13)อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองแขนกลส าหรับงานเชื่อม (ควท.)

14)อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ (ควท.) 15)โครงการสํงเสริม
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ความร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และการน าไปประยุกต์ใช๎   (ควจ.)  16)การเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นผู๎สอบบัญชีภาษี

อากร (ควจ.) 17)สร๎างเครอืขาํยส าหรับธุรกิจชุมชน (ควจ.)18)จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูกลุมํมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น 

(สอศ.) 19)จัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรตบุิคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศกึษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย(สอ

ศ.)  20)จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา: มรดกภูมิปัญญาไทย - มรดกโลก(สอศ.)        

21)จัดกิจกรรมเสวนาทางวชิาการเร่ือง พระยาโบราณราชธานินทร์ (สอศ.)  22)จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเร่ือง 

ภาพสันนิษฐานในวัดโบราณอยุธยา (สอศ.) 23)จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ถอดรหัสรูปสัญลักษณ์ในพุทธ

ศาสนาและมุทราที่ควรร๎ู (สอศ.) 

 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวม

ด าเนนิการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน     กระท้ังการ

ประเมินผลโครงการ ท้ังน้ีเพื่อให๎โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรแตลํะหนวํยงาน และ

เป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแตํละคณะ โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยําง

แท๎จริง   

วัตถุประสงค์   

เพื่อให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม ท่ีตอบสนองความต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ สํงเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์  

 เปา้หมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หนํวยนับ 

1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพตํอสงัคม 23 กิจกรรม 

1.2 จ านวนผูเ๎ข๎ารับบริการกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 1,279 คน 

1.3 จ านวนโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมคีวามร๎ูความเข๎าใจไมนํอ๎ยกวาํรอ๎ยละ 85 

2.2 ผู๎เข๎ารับบริการความพึงพอใจไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

2.3 มกีารน าความร๎ูไปใชป๎ระโยชน ์ไมนํอ๎ยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 โครงการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

3.2 การเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน๎: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

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 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการความร๎ูและการประกอบ

อาหารญี่ปุุน  

(ผู้รับผดิชอบ อ.บวรศรี  มณีพงษ์) คมส. 

            

2 
กิจกรรมพัฒนาภาษาองักฤษสื่อสารสูํอาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ศศิปภา  ทพิย์ประภา) คมส. 
            

3 

กิจกรรมคํายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนและขับขาน

เพื่อสรา๎งสรรค์ชวีิตและสงัคม” 

(ผู้รับผดิชอบ อ.นพดล  ปรางค์ทอง) คมส. 

            

4 

กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบิัติการดนตร-ีนาฏศิลป์สูชํุมชน

(ผู้รับผดิชอบ อ.อุมาภรณ์  กล้าหาญ และ  

 อ.วชิชุลดา  ตันประเสรฐิ)) คมส. 

            

5 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง “พัฒนาผลิตภัณฑ์

ปลาตะเพียนสาน” 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) คมส. 

            

6 
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การสรา๎งเว็บไซด์ด๎วย Joomla                                   

(ผู้รับผดิชอบ อ.รงรอง  แรมซเิยอ) ควท. 
            

7 

พัฒนาองคค์วามร๎ูด๎านคหกรรม : ต าหรับอาหารอยุธยา

โปรตุเกส 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี) ควท. 

            

8 
เปิดโลกจุลินทรีย์        

(ผู้รับผดิชอบ อ.สจุิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง) ควท.                                            
            

9 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาระบบ

ฐานข๎อมูลบนเว็บด๎วยภาษา PHP 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.วมิล กิตตริักษาปัญญา) ควท. 

            

10 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการการผลิตอาหารวําง

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.พวงชมพู หงส์ชัย) ควท. 
            

11 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท างานเกี่ยวกับสารเคมแีละ

วัตถุอันตราย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.สมปรารถนา สุขเกษม)ควท. 

            

12 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช๎ภาษา VHDL และการ

ประยุกต์ใช๎งาน FPGA 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดบัเด็ชร์) ควท. 

            

13 
อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องแขนกลส าหรับงานเชื่อม 

(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ) ควท. 
            

14 

อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องชุดประมวลผลสัญญาณ

ดิจิตอลควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ 

(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ) ควท. 
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

15 

โครงการสํงเสรมิความร๎ูภูมิปญัญาทอ๎งถิ่น  และการ

น าไปประยุกต์ใช๎(ผู้รับผดิชอบ อ.เสาวลักษณ์  

ชาติศรีสัมพันธ์)ควจ. 

            

16 
การเตรยีมความพร๎อมสูํการเป็นผ๎ูสอบบัญชีภาษีอากร  

(ผู้รับผดิชอบ อ.นิยม ค าบุญทา)ควจ. 
            

17 
สรา๎งเครือขํายส าหรับธุรกิจชมุชน      

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันทมิา มั่งประเสริฐ) ควจ.                                       
            

18 

จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ูกลุํมมัคคุเทศก์

ท๎องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ  

น.ส. สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

            

19 

จัดจัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลผูม๎ีผลงานดีเดํน

ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันยารัตนย์ โกมโลทก/นางสาว

ประภาพร  ฉัฐประภา)สอศ. 

            

20 

จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ผังเมืองกรุงศรี

อยุธยา: มรดกภูมิปัญญาไทย – มรดกโลก 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ) / 

นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

            

21 

จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง พระยาโบราณราช

ธานินทร์  

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) /     นาย

พัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

            

22 

จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเรื่อง ภาพสันนิษฐานใน

วัดโบราณอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) / 

นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

            

23 

จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ถอดรหัสรูป

สัญลักษณใ์นพุทธศาสนาและมุทราทีค่วรร๎ู 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) / 

นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการความร๎ูและ

การประกอบอาหารญี่ปุุน  

(ผู้รับผดิชอบ อ.บวรศรี  มณีพงษ์) 

คมส. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

2 กิจกรรมพัฒนาภาษาองักฤษสื่อสารสูํ

อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ศศิปภา  ทพิย์

ประภา) คมส. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/30  

3 กิจกรรมคํายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เขียนและขับขานเพื่อสร๎างสรรค์ชวีิตและ

สังคม”(ผู้รับผดิชอบ อ.นพดล  ปรางค์

ทอง) คมส. 

1/2/ 

100 

คร้ัง/

วัน/คน 

 1/2/100   

4 กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบิัติการดนตร-ี

นาฏศิลป์สูํชุมชน(ผู้รับผดิชอบ อ.อมุา

ภรณ์  กล้าหาญ และ  

 อ.วชิชุลดา  ตันประเสรฐิ)) คมส. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/50  

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน” 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 

คมส. 

1/1/25 คร้ัง/

วัน/คน 

   1/1/25 

6 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การสรา๎งเว็บไซด์

ด๎วย Joomla                                   

(ผู้รับผดิชอบ อ.รงรอง  แรมซเิยอ) 

ควท. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/30  

7 พัฒนาองคค์วามร๎ูด๎านคหกรรม : ต าหรับ

อาหารอยุธยาโปรตุเกส 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี) 

ควท. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

8 เปิดโลกจุลินทรีย์        

(ผู้รับผดิชอบ อ.สจุิตกัลยา มฤครัฐอิน

แปลง) ควท.                                            

2/2/60 คร้ัง/

วัน/คน 

 2/2/60   

9 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนา

ระบบฐานข๎อมูลบนเว็บด๎วยภาษา PHP 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.วมิล กิตตริักษา

ปัญญา) ควท. 

 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

10 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการผลิตอาหาร

วําง(ผู้รับผดิชอบ ผศ.พวงชมพู หงส์

ชัย) ควท. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/30   

11 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท างาน

เกี่ยวกับสารเคมแีละวัตถุอันตราย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.สมปรารถนา  

สุขเกษม)ควท. 

 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/40   

12 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช๎ภาษา 

VHDL และการประยุกต์ใช๎งาน FPGA 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประ

ดับเด็ชร์) ควท. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

13 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องแขนกลส าหรับ

งานเชื่อม 

(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ) 

ควท. 

1/1/32 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/32  

14 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องชุดประมวลผล

สัญญาณดิจิตอลควบคมุมอเตอร์

กระแสสลับ(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  

สมัครกิจ) ควท. 

1/1/32 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/32  

15 โครงการสํงเสรมิความร๎ูภูมิปญัญา

ท๎องถิ่น  และการน าไปประยุกต์ใช๎

(ผู้รับผดิชอบ อ.เสาวลักษณ์ ชาติศรี

สัมพันธ์)ควจ. 

1/1/30 
คร้ัง/

วัน/คน 
 1/1/30  

 

16 การเตรยีมความพร๎อมสูํการเป็นผ๎ูสอบ

บัญชีภาษีอากร  (ผู้รับผดิชอบ อ.นยิม 

ค าบุญทา)ควจ. 

1/1/30 
คร้ัง/

วัน/คน 
 1/1/30  

 

17 สรา๎งเครือขํายส าหรับธุรกิจชมุชน      

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันทมิา  

มั่งประเสริฐ) ควจ.                                       

1/1/40 
คร้ัง/

วัน/คน 
  1/1/40 

 

18 จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ูกลุํม

มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ 

น.ส. สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

19 จัดจัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลผู๎

มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันยารัตนย์ โกม

1/1 

150 

คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/50   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โลทก/นางสาวประภาพร ฉัฐประภา)

สอศ. 

20 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ผัง

เมืองกรุงศรีอยุธยา: มรดกภูมปิัญญาไทย 

– มรดกโลก 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา       ชนะ

วรรษ) /นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

1/1/ 

200 

คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/200   

21 จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง พระ

ยาโบราณราชธานินทร์  

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) 

/  นายพัฑร์   แตงพันธ์)สอศ. 

1/1/ 

100 

คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/100   

22 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเรื่อง 

ภาพสันนิษฐานในวัดโบราณอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) 

/ 

นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/50   

23 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 

ถอดรหัสรูปสัญลกัษณใ์นพุทธศาสนาและ

มุทราที่ควรร๎ู 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ) 

/ 

นายพัฑร์   แตงพันธ์)  สอศ. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/คน 

   1/1/50 

แผนการใช้จ่าย 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการความร๎ู

และการประกอบอาหารญี่ปุุน  

(ผู้รับผดิชอบ อ.บวรศรี  มณีพงษ์) 

คมส. 

30,000   30,000  

2 กิจกรรมพัฒนาภาษาองักฤษสื่อสารสูํ

อาเซียน(ผู้รับผดิชอบ ดร.ศศิปภา  

ทพิย์ประภา) คมส. 

30,000   30,000  

3 กิจกรรมคํายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เขียนและขับขานเพื่อสร๎างสรรค์ชวีิต

และสังคม”(ผู้รับผดิชอบ อ.นพดล  

ปรางค์ทอง) คมส. 

105,000  105,000   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบิัติการดนตร-ี

นาฏศิลป์สูํชุมช(ผู้รับผดิชอบ อ.อุมา

ภรณ์  กล้าหาญและอ.วชิชุลดา ตัน

ประเสรฐิ) คมส. 

45,000   45,000  

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง 

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน”

(ผู้รับผดิชอบ ดร.จงกล   

เฮงสุวรรณ) คมส. 

15,000    15,000 

6 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การสรา๎งเว็บไซด์

ด๎วย Joomla                                   

(ผู้รับผดิชอบ อ.รงรอง  แรมซเิยอ) 

ควท. 

30,000   30,000  

7 พัฒนาองคค์วามร๎ูด๎านคหกรรม : ต า

หรับอาหารอยุธยาโปรตุเกส 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี) 

ควท. 

30,000   30,000  

8 เปิดโลกจุลินทรีย์        

(ผู้รับผดิชอบ อ.สจุิตกัลยา มฤครัฐ

อินแปลง) ควท.                                            

30,000  30,000   

9 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การ

พัฒนาระบบฐานข๎อมูลบนเว็บด๎วยภาษา 

PHP 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.วมิล กิตตริักษา

ปัญญา) ควท. 

30,000   30,000  

10 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการผลิตอาหาร

วําง(ผู้รับผดิชอบ ผศ.พวงชมพู หงส์

ชัย) ควท. 

25,000  25,000   

11 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการท างาน

เกี่ยวกับสารเคมแีละวัตถุอันตราย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.สมปรารถนา  

สุขเกษม)ควท. 

21,000   21,000  

12 การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช๎ภาษา 

VHDL และการประยุกต์ใช๎งาน FPGA 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประ

ดับเด็ชร์) ควท. 

30,000   30,000  

13 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องแขนกลส าหรับ

งานเชื่อม (ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย ์ 

สมัครกิจ) ควท. 

30,000   30,000  



337 

  

 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

14 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องชุดประมวลผล

สัญญาณดิจิตอลควบคมุมอเตอร์

กระแสสลับ(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  

สมัครกิจ) ควท. 

30,000   30,000  

15 โครงการสํงเสรมิความร๎ูภูมิปญัญา

ท๎องถิ่น  และการน าไปประยุกต์ใช๎

(ผู้รับผดิชอบ อ.เสาวลักษณ์ ชาติศรี

สัมพันธ์)ควจ. 

30,000  30,000   

16 การเตรยีมความพร๎อมสูํการเป็นผ๎ูสอบ

บัญชีภาษีอากร (ผู้รับผดิชอบ อ.นิยม 

ค าบุญทา)ควจ. 

30,000  30,000   

17 สรา๎งเครือขํายส าหรับธุรกิจชมุชน      

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันทมิา  

มั่งประเสริฐ) ควจ.                                       

30,000   30,000  

18 จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ูกลุํม

มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา  ชนะ

วรรษ น.ส.สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

40,000   40,000  

19 จัดจัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติ

บุคคลผูม๎ีผลงานดีเดํนทางการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันยารัตนย์ โกม

โลทก/นางสาวประภาพร ฉัฐประภา)

สอศ. 

35,000  35,000   

20 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ผัง

เมืองกรุงศรีอยุธยา: มรดกภูมปิัญญา

ไทย – มรดกโลก 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา       ชนะ

วรรษ)/นายพัฑร์ แตงพันธ)์  สอศ. 

40,000  40,000   

21 จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง 

พระยาโบราณราชธานินทร์  

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะ

วรรษ) /  นายพัฑร์ แตงพันธ์)สอศ. 

20,000  20,000   

22 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเรื่อง 

ภาพสันนิษฐานในวัดโบราณอยุธยา 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะ

วรรษ) /นายพัฑร์  แตงพันธ)์ สอศ. 

 

10,000  10,000   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต งบประมาณ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

23 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 

ถอดรหัสรูปสัญลกัษณใ์นพุทธศาสนา

และมุทราทีค่วรร๎ู 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะ

วรรษ) /นายพัฑร์   แตงพันธ์)สอศ. 

10,000    10,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารความรู้

และการประกอบอาหารญ่ีปุ่น 

      30,000  

 คําตอบแทน         

 คําวิทยากรภายใน 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 5,400  

 คําวัสด ุ         

 คําวัสดุประกอบอาหาร       20,000  

 คําเอกสารประกอบการอบรม   40 ชุดๆละ 25 บาท 1,000  

 คําวัสดุอื่น ๆ       3,600  

2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสาร

สู่อาเซียน 

      30,000  

 คําตอบแทน         

 คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

 คําใช๎สอย         

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 5 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 3,750  

 คําพาหนะ/เบี้ยเลี้ยงคนขับ       1,500  

 คําวัสด ุ         

 คําถํายเอกสาร   30 ชุดๆละ 100 บาท 3,000  

 คําวัสดุอื่น        3,750  

3 กิจกรรมค่ายฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“เขียนและขบัขานเพื่อสร้างสรรค์

ชีวิตและสังคม” (รวม 4 สาขาวชิา) 

 

      105,000  

 คําตอบแทน         

 คําวิทยากรภายนอก 7 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 67,200  

 คําวิทยากรภายใน 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 คําใช๎สอย         

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 120  คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 12,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 คําบ ารุงสถานที ่       2,000  

 คําวัสด ุ         

 คําปูายประชาสัมพันธ ์ 1 รายการ ๆ ละ 3 แผํน ๆ ละ 800 บาท 2,400  

 คําถํายเอกสาร   100 ชุดๆละ 20 บาท 2,000  

 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

4 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

ดนตรี-นาฏศลิป์สูชุ่มชน 

      45,000  

 คําตอบแทน         

 คําวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 21,600  

 คําใช๎สอย         

 คําพาหนะ/น้ ามนั/เบีย้เลี้ยง       2,740  

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 คําวัสด ุ         

 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม   50 ชุดๆละ 20 บาท 18,160  

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง 

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

สาน” 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 27 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 1,350  

 ค่าวัสดุ         

 คําวัสดุในการจัดกิจกรรม   25 ชุดๆละ 20 บาท 6,450  

6 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร การสร้างเว็บ

ไซด์ด้วย Joomla 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 28 ชม.ๆละ 600 บาท 16,800  

 คําตอบแทนผ๎ูชวํยวิทยากร 1 คนๆละ 28 ชม.ๆละ 300 บาท 8,400  

 ค่าใช้สอย          

 เอกสารประกอบการอบรม 30 เลํมละ   160 บาท 4,800  

7 พัฒนาองค์ความรู้ด้านคหกรรม : ต า

หรับอาหารอยธุยาโปรตุเกส 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย          

 คําปูายประชาสัมพันธ ์ 1 รายการๆละ 1 ผืน ๆละ 800 บาท 800  

 คําวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 รายการๆละ   10,800 บาท 10,800  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 อาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 4 มือ้ๆละ 40 คนๆละ 100 บาท 4,000  

8 เปิดโลกจุลินทรยี ์       30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย          

 คําวัสดุประกอบการอบรม   2 คร้ังๆละ 6,300 บาท 12,600  

 อาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 60 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท  3,000  

9 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง การ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บด้วย

ภาษา PHP 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 30 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  

 ค่าใช้สอย         

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆ ละ 10 มือ้ๆ ละ 25 บาท   10,000  

 คําวัสดุอุปกรณ์ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 2,000 บาท   2,000  

10 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการผลิต

อาหารว่าง 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 คําท าเลํมเอกสาร 30 เลํมๆละ 1  100 บาท 3,000  

 คําวัสดุในการจัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 15,80

0 

บาท 15,800  

 คําจา๎งวิเคราะห์การประเมินผล 1 คร้ังๆละ 1  งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

11 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการท างาน

เก่ียวกับสารเคมแีละวัตถุอันตราย 

      21,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 15 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000  

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 เอกสารประกอบการอบรบ 40 ชุดๆละ 1 รํุนๆละ 60 บาท 2,400  

 ปากกา 40 ด๎ามๆละ 1 รํุนๆละ 10 บาท 400  

 แฟูมใสํเอกสาร 40 แฟูมๆละ 1 รํุนๆละ 20 บาท 800  

 คําอาหารเบรค 50 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 5,000  

 คําปูายไวนิล 1 ปูายๆละ 1 รํุนๆละ 400 บาท 400  

 คําอุปกรณ์อื่นในการจัดอบรม 

 

  1 รํุนๆละ   3,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

12 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้ภาษา 

VHDL และการประยุกต์ใช้งาน FPGA 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 14 ชม. ๆ ละ 600 บาท 8,400  

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 คําจา๎งพิมพเ์อกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 100  หน๎า ๆ ละ 15 บาท 1,500  

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 40 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 25  บาท 4,000  

 คําวัสดุส านกังาน 1 คร้ัง 4 รายการ - - 4,000  

 คําวัสดุใช๎ในการทดลองปฏิบัต ิ 1 คร้ัง 10 รายการ   10,900  

 คําเอกสาร 1 คร้ัง 40 ชุด ๆ ละ 30 บาท 1,200  

13 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องแขนกล

ส าหรับงานเชื่อม 

      30,000  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 24 ชม. ชม. ละ 600 บาท 14,400  

 คําผ๎ูชวํยวิทยากร 1 คน ๆ ละ 24 ชม. ชม. ละ 200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 10,80

0 

บาท 10,800  

14 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องชุด

ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลควบคุม

มอเตอร์กระแสสลับ 

      30,000  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 24 ชม. ชม. ละ 600 บาท 14,400  

 คําผ๎ูชวํยวิทยากร 1 คน ๆ ละ 24 ชม. ชม. ละ 200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 10,80

0 

บาท 10,800  

15 โครงการส่งเสริมความรู้ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น  และการน าไปประยุกต์ใช ้

(ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน) 

      30,000  

 1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

 1.2 ตดิต่อประสานงานโครงการ         

 ค่าใช้สอย         

 - คําเสื่อมยานพาหนะ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท  500  

 - คําเบี้ยเลี้ยง 1 คร้ัง ๆ ละ 11 คน ๆ ละ 240 บาท 2,640  

 - คําน้ ามัน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 500 บาท 500  

 1.3 จัดโครงการบริการวชิาการ         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 - คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 240  

 - คําเสื่อมยานพาหนะ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 1,500 บาท 1,500  

 - คําน้ ามัน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสดุ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 คน ๆ ละ 210 บาท 6,300  

 - คําถํายเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 3,000 แผํนๆละ 0.40 บาท 1,200  

 1.4 ประเมนิผลและจดัท ารูปเล่ม         

 ค่าวัสดุ         

 - คําจัดท ารูปเลํมเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 5 เลํม ๆ ละ 144 บาท 720  

16 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ผู้สอบบัญชีภาษอีากร  (สาขาวชิา

การบัญชี) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -คําวิทยากร 4 คน 6 ชั่งโมง 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดท าเอกสารในการอบรม 1 คร้ัง  30 เลํม 300 บาท 9,000  

 - คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 คร้ัง 5 เลํม 100 บาท 500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสด ุ 1 คร้ัง - - 1,900 บาท 1,900  

 - คําถํายเอกสาร 1 คร้ัง 3,000 แผํนๆละ 0.40 บาท 1,200  

 ค่าสาธารณูปโภค         

 - คําสาธารณูปโภค 1 คร้ัง 1,000 ชุดๆละ 3 บาท 3,000  

17 สร้างเครือข่ายส าหรับธรุกิจชุมชน  

(สาขาวชิาการจัดการ)                        

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -  คําวิทยากร 5 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 18,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจา๎งพิมพ์เอกสาร 1 คร้ัง 100 แผํน 15 บาท 1,500  

 - คําจัดท าปูาย 1 คร้ัง 2 ปูาย 700 บาท 1,400  

 - คําจัดท าเอกสาร 1 คร้ัง 40 เลํม 50 บาท 2,000  

 - คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 คร้ัง 5 เลํม  100 บาท 500  

 ค่าวัสดุ         

 -  คําวัสดุในการอบรม 

 

1 คร้ัง - - 6,000 บาท 6,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

18 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุม่

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

      40,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

และ

ประชาชน

ทั่วไป 

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 18,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ ์ 1 รายการๆ ละ 3 ผืนๆ ละ 800 บาท 2,400  

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 40 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท 2,000  

 - คําจัดดอกไม๎ตกแตํงสถานที ่ 1 รายการ 5 กอๆละ 800 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําจัดท ารูปเลํม 1 รายการ 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 5,000  

 - คําวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 1-10 รายการ     8,600  

19 กิจกรรมยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลผู้

มผีลงานดีเด่นทางการศึกษา

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

      35,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

ประชาชน

ทั่วไปและ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 ค่าใช้สอย         

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 150 คนๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 25 บาท 3,750  

 - คําจา๎งท าโลํรางวัล 1 รายการ 10 อันๆ ละ 900 บาท 9,000  

 - คําจา๎งจัดดอกไม๎ตกแตงํสถานที ่ 1 รายการ 5 กอๆละ 900 บาท 4,500  

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ ์ 1 รายการ 4 ผืนๆ ละ 800 บาท 3,200  

 ค่าวัสดุ         

 - คําถํายเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม 

1 รายการ 21,750 แผํนๆละ 0.40 บาท 8,700  

 - คําวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 1-10 รายการ     5,850  

20 กิจกรรมสัมมนาทางวชิาการเรื่อง       

ผังเมอืงกรุงศรีอยุธยา: มรดกภูมิ

ปัญญาไทย – มรดกโลก 

      40,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

ประชาชน

ทั่วไปทั่ว

ประเทศและ
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

นักวชิาการ 

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 5 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600.- บาท 9,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 200 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25.- บาท 10,000.-  

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

1 รายการ 4 ผืน ๆ ละ 800.- บาท 3,200.-  

 - คําจา๎งท าดอกไมป๎ระดับเวท ี 1 รายการ 5 กอๆละ 400 บาท 2,000  

 - คําจา๎งจัดท ารูปเลํม 1 รายการ 100 เลํม ๆ ละ 92 บาท 9,200  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสดุในการจัดสัมมนา เชํน 

กระดาษ เคร่ืองเขียน และอื่น ๆ 

1-10 รายการ     6,600  

21 กิจกรรมเสวนาทางวชิาการเรื่อง 

พระยาโบราณราชธานินทร์  

      20,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

ประชาชน

ทั่วไปทั่ว

ประเทศและ

นักวชิาการ 

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600.- บาท 7,200.-  

 ค่าใช้สอย         

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 100 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25.- บาท 5,000.-  

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

1 รายการ 3 ผืน ๆ ละ 800.- บาท 2,400.-  

 ค่าวัสดุ         

 - คําถํายเอกสาร 1 รายการ 7,500 แผํนๆละ 0.40 บาท 3,000.-  

 - คําวัสดุในการจัดสัมมนา เชํน 

กระดาษ เคร่ืองเขียน และอื่น ๆ 

1-10 รายการ     2,400.-  

22 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง ภาพสันนิษฐานในวัดโบราณ

อยุธยา 

      10,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

ประชาชน

ทั่วไปทั่ว

ประเทศและ

นักวชิาการ 

 ค่าตอบแทน         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หนํวยๆละ ปรมิาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600.- บาท 1,800.-  

 ค่าใช้สอย         

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25.- บาท 1,250.-  

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

1 รายการ 3 ผืน ๆ ละ 800.- บาท 2,400.-  

 - คําถํายเอกสาร 1 รายการ 7,500 แผํนๆละ 0.40 บาท 3,000.-  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสดุในการจัดสัมมนา เชํน 

กระดาษ เคร่ืองเขียน และอื่น ๆ 

1-10 รายการ     1,550.-  

23 จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 

ถอดรหัสรูปสัญลักษณ์ในพุทธ

ศาสนาและมุทราท่ีควรรู้ 

     

 

 

 

 10,000 กลุ่มเป้าหมา

ยนักเรยีน 

นักศกึษา 

ประชาชน

ทั่วไปทั่ว

ประเทศและ

นักวชิาการ 

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600.- บาท 1,800.-  

 ค่าใช้สอย         

 - คําอาหารวํางและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25.- บาท 1,250.-  

 - คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

1 รายการ 3 ผืน ๆ ละ 800.- บาท 2,400.-  

 - คําถํายเอกสาร       3,000.-  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสดุในการจัดสัมมนา เชํน 

กระดาษ เคร่ืองเขียน และอื่น ๆ 

      1,550.-  

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ความร๎ูและการประกอบอาหาร

ญี่ปุุน (ผู้รับผดิชอบ อ.บวรศรี  

มณีพงษ์) คมส. 

        30,000  30,000 

2.กิจกรรมพัฒนาภาษาองักฤษ

สื่อสารสูอําเซียน(ผู้รับผดิชอบ 

ดร.ศศิปภา ทพิย์ประภา) คมส. 

        30,000  30,000 

3.กิจกรรมคํายฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “เขียนและขับขานเพื่อ

สรา๎งสรรค์ชวีิตและสงัคม”

(ผู้รับผดิชอบ อ.นพดล  ปรางค์

ทอง) คมส. 

        105,000  105,000 

4.กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร

ดนตรี-นาฏศิลป์สูชํุมช

(ผู้รับผดิชอบ อ.อุมาภรณ์  กล้า

หาญและอ.วชิชุลดา ตัน

ประเสรฐิ) คมส. 

        45,000  45,000 

5.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา

ตะเพียนสาน”(ผู้รับผดิชอบ ดร.

จงกล  เฮงสุวรรณ) คมส. 

        15,000  15,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

6.อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรา๎ง

เว็บไซด์ด๎วย Joomla                                   

(ผู้รับผดิชอบ อ.รงรอง  แรมซิ

เยอ) ควท. 

        30,000  30,000 

7.ฒนาองค์ความร๎ูด๎านคหกรรม : 

ต าหรับอาหารอยุธยาโปรตุเกส 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.จินดา  นัยผ่อง

ศรี) ควท. 

        30,000  30,000 

8.เปิดโลกจุลินทรย์ี        

(ผู้รับผดิชอบ อ.สจุิตกัลยา มฤค

รัฐอินแปลง) ควท.                                            

        30,000  30,000 

9.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลบนเว็บ

ด๎วยภาษา PHP 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.วมิล กิตตริักษา

ปัญญา) ควท. 

        30,000  30,000 

10.การอบรมเชิงปฏิบตัิการการ

ผลิตอาหารวําง(ผู้รับผดิชอบ ผศ.

พวงชมพู หงส์ชัย) ควท. 

        30,000  30,000 

11.การอบรมเชงิปฏิบัตกิารการ

ท างานเกี่ยวกบัสารเคมแีละวัตถุ

อันตราย(ผู้รับผดิชอบ อ.สม

        21,000  21,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

ปรารถนา สุขเกษม)ควท. 

12.การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎

ภาษา VHDL และการประยุกต์ใช๎งาน 

FPGA (ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ชู

สิทธิ์ ประดับเดช็ร์) ควท. 

        30,000  30,000 

13.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแขนกล

ส าหรับงานเชื่อม (ผู้รับผดิชอบ 

รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ) ควท. 

        30,000  30,000 

14.อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองชุด

ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ

(ผู้รับผดิชอบ รศ.ไพฑูรย์  สมัคร

กิจ) ควท. 

        30,000  30,000 

15.โครงการสงํเสรมิความร๎ูภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น  และการน าไป

ประยุกต์ใช๎(ผู้รับผดิชอบ อ.

เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์)

ควจ. 

        30,000  30,000 

16.การเตรยีมความพร๎อมสูํการ

เป็นผ๎ูสอบบัญชีภาษีอากร 

(ผู้รับผดิชอบ อ.นิยม ค าบุญทา)

ควจ. 

 

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

17.สรา๎งเครือขํายส าหรับธุรกิจ

ชุมชน  

(ผู้รับผดิชอบ อ.กันทมิา  

มั่งประเสริฐ) ควจ.                                       

        30,000  30,000 

18.จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยน

เรียนร๎ูกลุํมมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น จ.

พระนครศรีอยุธยา (ผู้รับผดิชอบ 

ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ น.ส.

สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

        40,000  40,000 

19.จัดจัดกิจกรรมยกยํองเชิดชู

เกียรติบุคคลผูม๎ีผลงานดีเดํนทาง

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาไทย(ผู้รับผดิชอบ อ.กันยา

รัตนย์ โกมโลทก/นางสาวประภา

พร ฉัฐประภา)สอศ. 

        35,000  35,000 

20.ดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา: มรดก

ภูมิปัญญาไทย – มรดกโลก 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา       

ชนะวรรษ)/นายพัฑร์ แตงพันธ์)  

สอศ. 

 

 

        40,000  40,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจํายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คําจา๎งประจ า 

คําจา๎ง

ชั่วคราว 

คําตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน 
คําใช๎สอย

และวัสด ุ

คํา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งกํอสรา๎ง 

21.จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง พระยาโบราณราชธานินทร์ 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา   

ชนะวรรษ) /  นายพัฑร์ แตง

พันธ์)สอศ. 

        20,000  20,000 

22.จัดกิจกรรมบรรยายทาง

วิชาการเรื่อง ภาพสันนิษฐานในวัด

โบราณอยุธยา(ผู้รับผดิชอบ  ดร.

ปฤษณา  ชนะวรรษ) /นายพัฑร์  

แตงพันธ์) สอศ. 

        10,000  10,000 

23.จัดกิจกรรมบรรยายทาง

วิชาการ ถอดรหัสรูปสญัลักษณใ์น

พุทธศาสนาและมุทราทีค่วรร๎ู 

(ผู้รับผดิชอบ  ดร.ปฤษณา  ชนะ

วรรษ) /นายพัฑร์   แตงพันธ์) 

สอศ. 

        10,000  10,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204101 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการความร๎ูและ

การประกอบอาหาร

ญี่ปุุน (ผ๎ูรับผดิชอบ อ.

บวรศรี  มณีพงษ์) 

คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204102 กิจกรรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษสื่อสารสูํ

อาเซียน(ผ๎ูรับผดิชอบ 

ดร.ศศิปภา  ทิพย์

ประภา) คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204103 กิจกรรมคํายฝึกอบรม

เชิงปฏิบัตกิาร “เขียน

และขับขานเพื่อ

สรา๎งสรรค์ชวีิตและ

สังคม” (ผ๎ูรับผดิชอบ 

อ.นพดล  ปรางค์ทอง) 

คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  105,000   

131435204104 กิจกรรมสัมมนาเชงิ

ปฏิบัติการดนตรี-

นาฏศิลป์สูํชุมชน

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.อุมา

ภรณ์  กล๎าหาญ และ  

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   45,000  
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

อ.วชิชุลดา  ตัน

ประเสรฐิ)) คมส. 

131435204105 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง 

“พัฒนาผลิตภัณฑ์

ปลาตะเพียน

สาน”(ผ๎ูรับผดิชอบ 

ดร.จงกล  เฮง

สุวรรณ) คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    15,000 

131435204106 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

การสรา๎งเว็บไซด์ด๎วย 

Joomla                                   

(ผู้รับผดิชอบ อ.

รงรอง  แรมซิเยอ) 

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204107 พัฒนาองคค์วามร๎ู

ด๎านคหกรรม : ต า

หรับอาหารอยุธยา

โปรตุเกส(ผูรั๎บผดิชอบ 

ผศ.จนิดา  นัยผํองศรี) 

ควท. 

 

 

 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204108 เปิดโลกจุลินทรีย์  

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.สุจิต

กัลยา มฤครัฐอนิ

แปลง) ควท.       

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

131435204109 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาระบบ

ฐานข๎อมูลบนเว็บด๎วย

ภาษา PHP 

(ผ๎ูรับผดิชอบ ผศ.วิมล 

กิตติรักษาปญัญา) 

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204110 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการผลิต

อาหารวําง

(ผ๎ูรับผดิชอบ ผศ.

พวงชมพู หงส์ชัย) 

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  25,000   

131435204111 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการท างาน

เกี่ยวกับสารเคมแีละ

วัตถุอันตราย 

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.สม

ปรารถนา สุขเกษม)

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   21,000  
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ควท. 

131435204112 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช๎

ภาษา VHDL และการ

ประยุกต์ใช๎งาน FPGA 

(ผ๎ูรับผดิชอบ ผศ.ดร.ชู

สิทธิ ์ ประดับเด็ชร์) 

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204113 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องแขนกลส าหรับ

งานเชื่อม 

(ผ๎ูรับผดิชอบ รศ.

ไพฑูรย์  สมัครกิจ) 

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204114 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องชุดประมวลผล

สัญญาณดิจิตอล

ควบคุมมอเตอร์

กระแสสลับ 

(ผ๎ูรับผดิชอบ รศ.

ไพฑูรย์  สมัครกิจ) 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204115 โครงการสํงเสรมิ

ความร๎ูภูมิปญัญา

ท๎องถิ่น  และการ

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

น าไปประยุกต์ใช๎ 

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.

เสาวลักษณ ์ชาติศรี

สัมพันธ์) ควจ 

131435204116 การเตรยีมความ

พร๎อมสูํการเป็นผ๎ูสอบ

บัญชีภาษีอากร  

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.นยิม 

ค าบุญทา) ควจ.  

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

131435204117 สรา๎งเครือขํายส าหรับ

ธุรกิจชุมชน  

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.กันทิ

มา มั่งประเสรฐิ) ควจ                                       

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204118 จัดกิจกรรม การ

แลกเปลี่ยนเรยีนร๎ู

กลุํมมคัคุเทศก์ท๎องถิ่น 

จ.พระนครศรีอยุธยา

(ผ๎ูรับผดิชอบ ดร.พร

เทพ ร๎ูแผน/  นางสาว

สายร๎ุง  กล่ าเพชร) 

อยศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   40,000  

131435204119 จัดจัดกิจกรรมยกยํอง

เชิดชูเกียรติบุคคลผูม๎ี

ผลงานดีเดํนทาง

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  35,000   
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

การศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย 

(ผ๎ูรับผดิชอบ อ.กันยา

รัตนย ์โกมโลทก/

นางสาวประภาพร  

ฉัฐประภา) 

131435204120 จัดกิจกรรมสัมมนา

ทางวิชาการเรื่อง ผัง

เมืองกรุงศรีอยุธยา: 

มรดกภูมิปญัญาไทย 

– มรดกโลก 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  ดร.พร

เทพ  ร๎ูแผน/นายพัฑร์   

แตงพันธ ์

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  40,000   

131435204121 จัดกิจกรรมเสวนาทาง

วิชาการเรื่อง พระยา

โบราณราชธานินทร์  

(ผ๎ูรับผดิชอบ ดร.พร

เทพ  ร๎ูแผน / นาย

พัฑร์  แตงพันธ์) อยศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  20,000   

131435204122 จัดกิจกรรมบรรยาย

ทางวิชาการเรื่อง ภาพ

สันนิษฐานในวัด

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  10,000   
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รหัสเขตตาม

หน๎าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต๎นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โบราณอยุธยา 

(ผ๎ูรับผดิชอบ  ดร.พร

เทพ  ร๎ูแผน/นายพัฑร์   

แตงพันธ์)  

131435204123 จัดกิจกรรมบรรยาย

ทางวิชาการ ถอดรหัส

รูปสัญลักษณใ์นพุทธ

ศาสนาและมุทราที่

ควรร๎ู(ผู้รับผดิชอบ  

ดร.พรเทพ  รู้แผน/

นายพัฑร ์  แตงพันธ์ 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    10,000 

รวมท้ังสิ้น 105,000 220,000 376,000 25,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด๎ให๎บริการวิชาการแกกํลุํมเปูาหมาย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

พ.ร.บ. มหาวทิยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 

2. ผู๎เข๎าอบรมโครงการมีความร๎ูในการสร๎างเว็บไซด์ด๎วย Joomla 

3. บุคลากรของหนํวยงานท๎องถิ่นและบุคคลท่ัวไปได๎รับการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการท าขนมลูกชุบเพื่อ

สร๎างงานและพัฒนางาน ตลอดจนรํวมอนุรักษแ์ละสบืสานอาหารอยุธยา-โปรตุเกส 

4. ผู๎เข๎ารับการอบรมมทัีกษะในการพัฒนาระบบฐานขอ๎มูลบนเวบด๎วยภาษา PHP สามารถน าความร๎ูไป

ประยุกตใ์ชก๎ับตนเอง  พัฒนาระบบงานในหนํวยงาน และเผยแพรํความร๎ูให๎กับนักเรียนในโรงเรียนและ

ชุมชนได๎ 

5. ผู๎เข๎ารํวมอบรมได๎รับความร๎ูและสามารถน าไปผลิตอาหารวาํงสร๎างอาชีพได ๎

6. ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชส๎ารเคมแีละวัตถุอันตรายได๎ รวมท้ังสามารถ

น าไปใชใ๎นสถานประกอบการของตนเองได๎จริง 

7. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถน าความร๎ูจากการอบรมแขนกลส าหรบังานเชื่อมไปใชไ๎ด๎ 

8. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถน าความร๎ูจากการอบรมชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลควบคุมมอเตอร์

กระแสสลับไปใชไ๎ด ๎

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จ 1 โครงการ  23 กจิกรรม  

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร๎อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมวชิาการร๎อยละ 90  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวาํด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การพัฒนาสังคมคุณภาพชวีติ และลดความเหลี่ยมล๎าทางสังคม  

2. ความสอดคล๎องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

          2.1.1 นโยบายท่ี 3: สังคมและคุณภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม  
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2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

มาตรฐานท่ี 3 :  มาตรฐานดา๎นการบริการวิชาการแกสํังคม  

ตัวบํงช้ีท่ี 3.1 :  ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อท๎องถิ่น 

และสังคมชุมชน  

ตัวบํงช้ีท่ี 3.2 :  ระดับความส าเร็จในการนาความร๎ูและประสบการณ์จากการใหบ๎ริการวิชาการ

มาใชใ๎นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย  

ตัวบํงช้ีท่ี 3.3 :  ระดับความส าเร็จของการเรียนร๎ูและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ ชุมชน  

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556  

มติท่ีิ 1 :  มติดิ๎านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 :  ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงนา๎หนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันอุดมศกึษา ประกอบด๎วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะทอ๎น

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความส าเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชพีตํอสังคม  

 

3. ความพร๎อมของโครงการ    ด าเนินการได๎ทันที 
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131435204200 บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ: 

4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

2. จ านวนผูเ้ข้ารับบริการ 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารในกระบวนการให้บรกิาร 

4. งานบริการวชิาการทีแ่ล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอดุหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 267,460 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ :ผศ.จนิตนา  เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดอ่างทอง การด าเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียน และส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต้องการในการ

พัฒนา และเงื่อนไขท่ีจะด าเนินการร่วมกับหนว่ยงานภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผลจากการเปิดเวทีมีหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานราชการภายนอก เพื่อด าเนินงานโครงการพัฒนาการบูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การสืบค้นสารสนเทศ (คมส.) 2) กิจกรรมสัมมนาสมุนไพรอยุธยา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (คมส.) 3) กิจกรรม

กระบวนการศึกษาวิวัฒนาการเพื่อการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย (คมส.) 4) การประยุกต์ใช้งานระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่น(ควท.) 5) การเรียนการสอนกับการบริการวิชาด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ควท.) 6) อบรมผู้สูงวัยด้านการส่งเสริมสุขภาพในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย (ควท.)   7) จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 (ควจ.) 8) สัมมนาเตรียมความ

พร้อมรองรับผลกระทบของ AEC ต่อภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ควจ.) 9) การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ (สวพ.)  10)การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย (สวพ.) และ 11) การสร้าง

มาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม (สอศ.) 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กระจายให้ส่วนราชการภายในมีส่วนร่วม

ด าเนินการโดยมอบหมายให้สาขาวิชาและหน่วยงานภายในเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง  จนกระท้ั งการ

ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้เพื่อให้โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสอดคล้องกับ
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ศักยภาพของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแต่ละคณะ โดยผลของโครงการจะต้อง

ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการอยา่งแทจ้รงิ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้สาขาวิชาและหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยใชศ้กัยภาพในดา้นการวิจัยในการให้บริการ

วชิาการแกท้่องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 

2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชนส์ูงสุด 

3. เพื่อให้สาขาวิชาและหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการงานวจิัย งานบริการวิชาการ

และการเรียนการสอน และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพต่อสงัคม 11 กิจกรรม 

1.2 จ านวนผูรั้บบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม 580 คน 

1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ85 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามสามารถน าความรู้ไปใชไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ทัศนี  ทองมาก) คมส. 

            

2 กิจกรรมสัมมนาสมุนไพรอยุธยา สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 

(ผู้รับผดิชอบ อ.วริาวรรณ สมพงษเ์จริญ) คมส. 

            

3 กิจกรรมกระบวนการศึกษาวิวฒันาการเพื่อการวิจัยทาง

ประวัติศาสตรศ์ิลปะในประเทศไทย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.สรุินทร์  ศรีสังข์งาม) คมส. 

            

4 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่น 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.เนาวรัตน์ ประดบัเพ็ชร์) ควท. 
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ(ผู้รับผดิชอบ อ.วปิัศย์กร  

 คล้ายเกตุ)ควท. 

            

6 อบรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพในการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

(ผู้รับผดิชอบ อ.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ) ควท. 

            

7 จัดอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 2010 (คอมฯ

ธุรกิจ)(ผู้รับผดิชอบ อ.นันทนิธิ์ สิ้วอินทร์) ควจ. 

            

8 สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของ AEC ต่อ

ภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต)(ผู้รับผดิชอบ อ.มหชัย สัตยธ ารงเธียร) 

ควจ. 

            

9 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผูส้งูอายุ(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

 เสริมชยุต) สวพ. 

            

10 การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต) สวพ. 

            

11 จัดกิจกรรม การสรา้งมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.นริสานันท์ เดชสรุะและ นางสาว

ณัฐฐิญา แก้วแหวน) สอศ. 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะการ

สืบค้นสารสนเทศ(ผู้รับผดิชอบ อ.ทศันี  

ทองมาก) คมส. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/30  

2 กิจกรรมสัมมนาสมุนไพรอยุธยา สืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น(ผู้รับผดิชอบ อ.วริาวรรณ 

 สมพงษ์เจริญ) คมส. 

1/1/120 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/120   

3 กิจกรรมกระบวนการศึกษาวิวฒันาการเพื่อ

การวิจัยทางประวัติศาสตรศ์ิลปะในประเทศ

ไทย(ผู้รับผดิชอบ อ.สุรนิทร์  ศรีสังข์งาม) 

คมส. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/คน 

1/1/50    

4 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล

ท้องถิ่น 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/40   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.เนาวรัตน์ ประดบัเพ็ชร์) 

ควท. 

5 การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.วปิัศย์กร  คล้ายเกตุ)ควท. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/50   

6 อบรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพในการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน(ผู้รับผิดชอบ อ.นพวรรณ  

 ธีระพันธ์เจริญ) ควท. 

1/1/50 
คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/50  

7 จัดอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 

2010 (คอมฯธุรกิจ) 

(ผู้รับผดิชอบอ.นันทนธิิ์ สิ้วอินทร์) ควจ. 

1/1/50 
คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/50  

8 สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบ

ของ AEC ต่อภาคธุรกิจจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

(ผู้รับผดิชอบ อ.มหชยั สัตยธ ารงเธียร) 

ควจ. 

1/1/40 
คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

9 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

2/1/40 

 

คร้ัง/

วัน/คน 

  

2/1/40 

  

10 การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  เสริมชยุต/) สวพ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

11 จัดกิจกรรม การสรา้งมาตรฐานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  (ผู้รับผดิชอบ ดร.นริ

สานันท์ เดชสุระและ นางสาวณัฐฐิญา 

แก้วแหวน) สอศ. 

1/1/70 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/70   

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะการสืบค้น

สารสนเทศ(ผู้รับผดิชอบ อ.ทัศนี  ทองมาก) 

คมส. 

30,000   30,000  

2 กิจกรรมสัมมนาสมุนไพรอยุธยา สืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น(ผู้รับผดิชอบ อ.วริาวรรณ 

 สมพงษ์เจริญ) คมส. 

 

30,000  30,000   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3 กิจกรรมกระบวนการศึกษาวิวฒันาการเพื่อ

การวิจัยทางประวัติศาสตรศ์ิลปะในประเทศ

ไทย(ผู้รับผดิชอบ อ.สุรนิทร์  ศรีสังข์งาม) 

คมส. 

15,000 15,000    

4 การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่น 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.เนาวรัตน์ ประดบัเพ็ชร์) 

ควท. 

30,000   30,000  

5 การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.วปิัศย์กร  คล้ายเกตุ)ควท. 

13,000  13,000  

 

6 อบรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพในการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียน

การสอน(ผู้รับผดิชอบ อ.นพวรรณ  

 ธีระพันธ์เจริญ) ควท. 

15,000   15,000 

 

7 จัดอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 

2010 (คอมฯธุรกิจ) 

(ผู้รับผดิชอบอ.นันทนธิิ์ สิ้วอินทร์) ควจ. 

30,000   30,000 

 

8 สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบ

ของ AEC ต่อภาคธุรกิจจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

(ผู้รับผดิชอบ อ.มหชยั สัตยธ ารงเธียร) 

ควจ. 

30,000   30,000  

9 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

17,000 

 

 17,000   

10 การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  เสริมชยุต/) สวพ. 

17,460   17,460  

11 จัดกิจกรรม การสรา้งมาตรฐานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  (ผู้รับผดิชอบ ดร.นริ

สานันท์ เดชสุระและ นางสาวณัฐฐิญา แก้ว

แหวน) สอศ. 

40,000  40,000   

 รวมท้ังสิ้น 267,460 15,000 100,000 152,460  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

      30,000 
 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ  12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่าง 32 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 3,200  

 ค่าห้องปฏิบัตกิาร       3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ       7,800  

 ค่าถ่ายเอกสาร   32 ชุดๆละ 50 บาท 1,600  

2 กิจกรรมสัมมนาสมุนไพรอยธุยา 

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      30,000 กลุ่มวิชา

ประวัติศาสตร ์

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 123 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 6,150  

 ค่ายานพาหนะ/น้ ามัน/เบีย้เลี้ยง       3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์   3 แผ่น ๆ ละ 800 บาท 2,400  

 ค่าเอกสาร   120 ชุดๆละ 20 บาท 2,400  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม       5,250  

3 กิจกรรมกระบวนการศึกษา

ววิัฒนาการเพื่อการวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ

ไทย 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่าง 53 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,650  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าถ่ายเอกสาร   53 ชุดๆละ 15 บาท 795  

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       755  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง 

การประยุกต์ใช้งานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

บริหารจัดการ ข้อมูลส าหรับ

      30,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 14 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 16,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งพิมพ์เอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 100 หน้า ๆ ละ 15 บาท 1,500  

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 25  บาท 4,000  

 - ค่าเอกสาร 1 งาน 40 ชุด ๆ ละ 30 บาท 1,200  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าววัสดุอบรม 2 คร้ัง 10 รายการ - - 6,500  

5 การเรียนการสอนกับการบริการ

วชิาการด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 

 

 

 

     13,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร  คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 

อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 

5

50 

    คนๆละ 2

2 

มือ้ๆละ 2

25 

บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าเอกสาร/วัสดุอื่น 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 3,300 บาท 3,300  

6 อบรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริม

สุขภาพในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,500  

  ค่าจ้างพิมพ์คู่มือ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 750 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าจัดท าเอกสารคู่มือ 1 คร้ังๆละ 50 ชุดๆละ 120 บาท 6,000  

 ค่าถ่ายเอกสาร คู่มือ แบบประเมิน 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าป้ายอบรมและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 คร้ังๆละ 1 ป้ายๆละ 500 บาท 500  

 ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 650 บาท 650  

7 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 2010 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง 60 เล่ม 20 บาท 1,200  

8 สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับ

ผลกระทบของ AEC ต่อภาคธุรกิจ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 5 เล่ม 1 คร้ังๆละ 200 บาท 1,000  

 -ค่าจัดท าป้าย 2 ป้าย 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

 -ค่าจา้งพิมพ์เอกสาร 200 หน้า 1 คร้ังๆละ 15 บาท 3,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆ ละ 1 - 7,200 บาท 7,200  

 -ค่าถ่ายเอกสาร 15,000 แผ่น 1 คร้ังๆละ 0.4 บาท 6,000  

9 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ

      17,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

           ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

           ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 4,200 บาท 4,200  

10 การปฏิบัตงิานประจ าสู่งานวจิัย       17,460  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆ ละ 1 ชุดๆละ 70 บาท 2,800  

 ค่าวัสดุการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 3,460 บาท 3,460  

11 จัดกิจกรรม การสร้างมาตรฐาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

      40,000 กลุ่มเป้าหมาย 

อ.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่ว

ประเทศ 

 ค่าตอบแทน         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 8 คนๆละ 3 ชั่วโมง 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 70 คนๆละ 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 7,000  

 - ค่าจา้งจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์

กิจกรรม 

1 คร้ังๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  

 - ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร   80 เล่มๆละ 120 บาท 9,600  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 1-10 รายการ     7,400  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ทัศนี   

ทองมาก) คมส. 

        30,000  30,000 

2.กิจกรรมสัมมนาสมุนไพร

อยุธยา สืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

(ผู้รับผดิชอบ อ.วริาวรรณ 

สมพงษ์เจริญ) คมส. 

        30,000  30,000 

3.กิจกรรมกระบวนการศึกษา

วิวัฒนาการเพื่อการวิจัยทาง

ประวัติศาสตรศ์ิลปะใน

ประเทศไทย(ผู้รับผดิชอบ อ.

สุรินทร์   

ศรีสังข์งาม) คมส. 

        15,000  15,000 

4.การประยุกต์ใช้งานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่น

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.เนาวรัตน์ 

ประดับเพ็ชร)์ ควท. 

 

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

5.การเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.วปิัศย์กร  

คล้ายเกตุ)ควท. 

        13,000  13,000 

6.อบรมผู้สูงอายุด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพในการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการ

กับการเรียนการสอน

(ผู้รับผดิชอบ อ.นพวรรณ  

 ธีระพันธ์เจริญ) ควท. 

        15,000  15,000 

7.จัดอบรมการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office 2010 (คอมฯ

ธุรกิจ) 

(ผู้รับผดิชอบ อ.นันทนิธิ์  

สิ้วอินทร์) ควจ. 

        30,000  30,000 

8.สัมมนาเตรียมความพร้อม

รองรับผลกระทบของ AEC ต่อ

ภาคธุรกิจจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

(บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

(ผู้รับผดิชอบ อ.มหชยั  

สัตยธ ารงเธยีร) ควจ. 

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

9.การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับผูส้งูอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี   

เสริมชยุต) สวพ. 

        17,000  17,000 

10.การปฏิบัติงานประจ าสู่

งานวิจัย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี   

เสริมชยุต) สวพ. 

        17,460  17,460 

11จัดกิจกรรม การสรา้ง

มาตรฐานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  

(ผู้รับผดิชอบ ดร.นริสานันท์ 

เดชสุระและ นางสาว

ณัฐฐิญา แก้วแหวน) สอศ. 

        40,000  40,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204201 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะการ

สืบค้นสารสนเทศ

(ผู้รับผดิชอบ อ.ทัศนี  

ทองมาก) คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204202 กิจกรรมสัมมนา

สมุนไพรอยุธยา สืบ

สานภูมิปญัญาท้องถิ่น

(ผู้รับผดิชอบ อ.วิ

ราวรรณ 

 สมพงษ์เจริญ) 

คมส. 

 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

131435204203 กิจกรรมกระบวนการ

ศึกษาวิวัฒนาการเพื่อ

การวิจัยทาง

ประวัติศาสตรศ์ิลปะ

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 15,000    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ในประเทศไทย

(ผู้รับผดิชอบ อ.

สุรินทร์  ศรีสังข์งาม) 

คมส. 

131435204204 การประยุกต์ใช้งาน

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูล

ท้องถิ่น 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.

เนาวรัตน์ ประ

ดับเพช็ร์) ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204205 การเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ

ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

(ผู้รับผดิชอบ อ.

วปิัศย์กร  คล้ายเกตุ)

ควท. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  13,000   

131435204206 อบรมผู้สูงอายุด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพในการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   15,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ อ.

นพวรรณ  

 ธีระพันธ์เจริญ) 

ควท. 

131435204207 จัดอบรมการใช้

โปรแกรม Microsoft 

Office 2010 (คอมฯ

ธุรกิจ) 

(ผู้รับผดิชอบอ.นันท

นิธิ์ สิ้วอินทร์) ควจ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204208 สัมมนาเตรียมความ

พร้อมรองรับ

ผลกระทบของ AEC 

ต่อภาคธุรกิจจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

(บรหิารธุรกิจ

มหาบัณฑิต) 

(ผู้รับผดิชอบ อ.มห

ชัย สัตยธ ารงเธียร) 

ควจ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204209 การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการ

ส าหรับผูสู้งอายุ 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  17,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต) สวพ. 

131435204210 การปฏิบัติงานประจ า

สู่งานวิจัย 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต/) สวพ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   17,460  

131435204211 จัดกิจกรรม การสรา้ง

มาตรฐานทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  

(ผู้รับผดิชอบ ดร.นริ

สานันท์ เดชสุระและ 

นางสาวณัฐฐิญา 

แก้วแหวน) สอศ. 

     40,000   

รวมท้ังสิ้น 15,000 100,000 152,460  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้น างานวิจัยมาพัฒนาให้ควบคูไ่ปกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

ใหม ่ๆ แกผู่้เรียน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จ 1 โครงการ 11 กจิกรรม 

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน  9 เดอืน 12 เดอืน 

3.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4:   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี   4.1 :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี  3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเป็นแหล่งจัดการความรู้ ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข็มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3   ขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี1:  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8     การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

  

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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131435204300 โครงการพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม  

2.จ านวนผูเ้ข้ารับบริการ  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารในกระบวนการให้บรกิาร  

4. งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอดุหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 457,000  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ :ผศ.จนิตนา  เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอา่งทอง การด าเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โรงเรียน และส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความ

ตอ้งการในการพัฒนา และเงื่อนไขท่ีจะด าเนินการร่วมกับหนว่ยงานภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผลจากการเปิดเวทีมีหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ

หน่วยงานราชการภายนอก เพื่อด าเนินงานโครงการพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม ได้แก่ 1)พัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน (คคศ.) 2)ผลิตสื่อส าเร็จรูป /จัดหาสื่อต้นแบบ

และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(คคศ.)3)อาจารย์ร่วมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ/ร่วมประชุม /น า

นักศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน(คคศ.)4)อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน(คคศ.)5)ครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้ารับการพัฒนา ณ คณะครุศาสตร์(คคศ.)6)รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(คคศ.)7)

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (คมส.)  8)กิจกรรมการอบรม

บุคลากรทางการศึกษา เร่ือง การน าeDLTVไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (สวพ.) 9)กิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ (สวพ.)10)กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง(สวพ.)  11)จัด

กิจกรรมอบรมสง่เสริมวถิีชีวิต เศรษฐกิจพอเพยีง(สอศ.) 

 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กระจายให้ส่วนราชการภายในมีส่วนร่วม

ด าเนินการโดยมอบหมายให้สาขาวิชาและหน่วยงานภายในเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างจน   กระท้ังการ

ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้เพื่อให้โครงการพระราชด าริสอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และเป็น
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การพัฒนาตามศาสตร์ของแต่ละคณะ โดยผลของโครงการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่าง

แท้จริง   

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามโครงการพระราชด ารอิันเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษาทางไกล 

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน 

3. เพื่อสง่เสริม สนับสนุน ให้เยาวชนมคีวามรู้ มีความรัก และหวงแหน ศลิปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของ

สังคมไทย 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพต่อสงัคม 11 กิจกรรม 

1.2 จ านวนผูรั้บบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม 714 คน 

1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ครูบุคลากรทางการศกึษา/นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

2.2 ครูบุคลากรทางการศกึษา/นักเรียน มีความพึงพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ85 

2.3 ครูบุคลากรทางการศกึษา/นักเรียน มีความสามารถน าความรูไ้ปใชไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

1.1 โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาหนงัสือเขา้ห้องสมุดเพื่อสง่เสรมิการอา่น

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ) คคศ. 

            

2 จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศกึษา(ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ)คคศ. 

            

3 ร่วมนิเทศติดตามผลการปฏบิัติงานตามโครงการฯ/ร่วม

ประชุม/น านักศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ)คคศ. 

            

5 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้ารับการพัฒนา ณ 

คณะครุศาสตร์(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ)คคศ. 

            

6 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ผู้รับผดิชอบรองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)คคศ. 

            

7 กิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพัฒนาตามแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ววิัฒน์หามนตรี) คมส. 

            

8 กิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การน า 

eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน(ผู้รับผดิชอบ 

อ.ฤดี เสริมชย)ุสวพ. 

            

9 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนใน

พระราชานุเคราะห์(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

10 กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเลา่เรื่อง(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต) สวพ. 

            

11 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสรมิวถิีชวีิต เศรษฐกิจพอเพียง

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ /น.ส.สายรุ้ง กล่ า

เพชร) สอศ. 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาหนงัสือเขา้ห้องสมุดเพื่อสง่เสรมิการ

อา่น(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ) คคศ. 

2/400 คร้ัง/

คน 

 1/200  1/200 

2 จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศกึษา

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

2/50 คร้ัง/

คน 

 1/25  1/25 

3 ร่วมนิเทศติดตามผลการปฏบิัติงานตาม

โครงการฯ/ร่วมประชุม/น านักศึกษาร่วม

พัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

3/2/42 คร้ัง/

วัน/คน 

 1 1 1 

4 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1/4/11 คร้ัง/   1/4/11  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

คน/วัน 

5 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้ารับ

การพัฒนา ณ คณะครุศาสตร์(ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพ)คคศ. 

3/2/12 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/4 1/4 1/4 

6 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

1/1/9 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/9  

7 กิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพัฒนาตาม

แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ววิัฒน์หามนตรี) 

คมส. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

8 กิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การน า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมช

ยุ)สวพ. 

5/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 5/2/40   

9 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/30  

10 กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเลา่เรื่อง

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

   1/1/40 

11 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสรมิวถิีชวีิต เศรษฐกิจ

พอเพียง(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา ชนะ

วรรษ /น.ส.สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/40   

  



382 

  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาหนงัสือเขา้ห้องสมุดเพื่อสง่เสรมิการอา่น

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ) คคศ. 

30,000  15,000  15,000 

2 จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศกึษา

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

42,530  21,265  21,265 

3 ร่วมนิเทศติดตามผลการปฏบิัติงานตาม

โครงการฯ/ร่วมประชุม/น านักศึกษาร่วมพัฒนา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน(ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพ)คคศ. 

51,590  33,830 3,700 14,060 

4 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

53,880   53,880  

5 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้ารับการ

พัฒนา ณ คณะครุศาสตร์(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ)

คคศ. 

12,000  4,000 4,000 4,000 

6 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ผู้รบัผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพ)คคศ. 

10,000    10,000 

7 กิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพัฒนาตาม

แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ววิัฒน์หามนตรี) คมส. 

30,000   30,000  

8 กิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง 

การน า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุ)สวพ. 

122,000  122,000   

9 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์(ผู้รับผดิชอบ 

อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

50,000   50,000  

10 กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเลา่เรื่อง(ผู้รับผดิชอบ 

อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

25,000    25,000 

11 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสรมิวถิีชวีิต เศรษฐกิจ

พอเพียง(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา ชนะ

วรรษ /น.ส.สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

30,000  30,000   
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อ

ส่งเสริมการอ่าน 

      30,000  

 ค่าวัสดุ          

 -ซือ้หนงัสือ 

-ค่าวัสดุในการพัฒนาห้องสมุด 

2 

2 

คร้ัง 

คร้ัง 

  10,000 

5,000 

บาท 

บาท 

20,000 

10,000 

 

2 จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์

การศึกษา 

 ง     42,530  

 ค่าวัสดุ          

 -ซือ้วัสด ุ 2 คร้ัง   21,265 บาท 42,530  

3 ร่วมนิเทศตดิตามผลการปฏิบัตงิาน/ 

ร่วมประชุม /น านักศกึษาร่วมพัฒนา

โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

3 คร้ัง     51,590  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ /

นักศึกษา /พนักงานขับรถ/ 

3 คร้ัง     15,840  

 ค่าเสื่อม   2 คร้ัง ๆละ 1,000 บาท 2,000  

 -ค่าที่พกั 3 คร้ัง     15,750  

 ค่าวัสดุ         

 -ซือ้วัสดุ/วัสดุน้ ามัน 3 คร้ัง     18,000  

4 อบรมครูโรงเรยีนต ารวจตระเวน

ชายแดน 

      53,880  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 วันๆละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท 19,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าสกึหรอรถ 3 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท 2,880  

 ค่าที่พัก 4 คืนๆละ 6 ห้องๆละ 750 บาท 18,000  

 ค่าเสื่อม   1 คร้ัง ๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุในการจัดการอบรม/ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ 

วัสดุน้ ามัน 

1 คร้ัง     12,800  

5 

 

 

 

ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้า

รับการพัฒนา ณ คณะครุศาสตร์ 

-ค่าที่พัก 

-ค่าเดินทาง 

 

 

 

3 

3 

 

 

คร้ังๆละ 

คร้ังๆละ 

 

 

2 

4 

 

 

ห้องๆละ 

คนๆละ 

 

 

600 

700 

 

 

บาท 

บาท 

12,000 

 

3,600 

8,400 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

6 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       10,000  

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     10,000  

7 กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้การพัฒนา

ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ

พอเพียง 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 44 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,200  

 ค่าน้ ามัน/ยานพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง       5,000  

 ค่าวัสด ุ         

 ค่าเอกสาร   40 ชุดๆละ 56.25 บาท 2,250  

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       6,150  

8 โครงการอบรมบุคลากรทางการ

ศกึษา เรื่อง การน า eDLTV ไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน 

      122,000  

 รุ่นที่ 1       24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

           ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

           ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าเช่าสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  

 รุ่นที่ 2       24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าเช่าสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 รุ่นที่ 3       24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าเช่าสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  

 รุ่นที่ 4       24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าเช่าสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  

 รุ่นที่ 5       24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 ค่าเช่าสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  

9 พัฒนาครูและนักเรยีนเป็นต้นแบบ

ด้านคุณธรรม 

      50,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

          ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 หมวดค่าใช้สอย         

          ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 30 คนๆละ 8 มือ้ ๆละ 25 บาท 6,000  

 ค่าวัสดุ         

          ค่าวัสดุ/น้ ามัน 1 คร้ัง ๆ ละ 2 คัน ๆละ 2,500 บาท 5,000  

 พัฒนาห้องเรยีนและห้องสมุดให้เป็น

แหล่งเรียนรู ้

 

      18,000  

 ค่าวัสดุ         

    ค่าวัสดุอุปกรณ์การศกึษา/หนังสือ 30 คนๆละ 30 ชุด ๆละ 360 บาท 18,000  

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน 

 

      6,600  

 ค่าวัสดุ       6,600  

10 ศลิปกรรมเก่าเล่าเรือ่ง 

 

      25,000  

 รุ่นที่ 1       12,500  

 หมวดค่าตอบแทน         

          ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 50  2,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

 ค่าพาหนะ 1 คร้ัง ๆละ 1  วัน ๆละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 1 คร้ังๆ ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  

 รุ่นที่ 2       12,500  

 หมวดค่าตอบแทน         

          ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 50  2,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

 ค่าพาหนะ 1 คร้ัง ๆละ 1  วัน ๆละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์

 

 

1 คร้ังๆ ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

11  จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมวถิีชีวิต 

เศรษฐกจิพอเพียง 

      30,000 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ได้แก่ 

นักเรียน 

ประชาชน

ทั่วไป 

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

 -ค่าป้ายประชาสัมพนัธ ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม   50 ชุดๆละ 100 บาท 5,000  

 -ค่าดอกไม้ตกแตง่สถานที ่ 1 รายการ 3 กอๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าวัสดุ          

 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 1-10 รายการ     6,800  

 -ค่าบ ารุงรถ/คา่น้ ามัน 1 รายการ     3,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.จัดหาหนังสือเข้าห้องสมดุ

เพื่อส่งเสรมิการอา่น

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ) คคศ. 

         30,000  30,000 

2.จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุ

อุปกรณ์การศกึษา

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ)คคศ. 

        42,530  42,530 

3.รว่มนิเทศติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการฯ/ร่วม

ประชุม/น านักศึกษาร่วม

พัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

        51,590  51,590 

4.อบรมครูโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน(ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

        53,880  53,880 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

5.ครูโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนเข้ารับการพัฒนา 

ณ คณะครุศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบรองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ)คคศ. 

        12,000  12,000 

6.รับเสด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ)คคศ. 

        10,000  10,000 

7.กิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้

การพัฒนาตามแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.ววิัฒน์

หามนตรี) คมส. 

        30,000  30,000 

8.กิจกรรมการอบรมบุคลากร

ทางการศึกษาเรื่อง การน า 

eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน(ผู้รับผดิชอบ 

อ.ฤดี เสริมชย)ุสวพ. 

 

 

 

        122,000  122,000 



390 

  

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

9.กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้โรงเรียนใน

พระราชานุเคราะห์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมช

ยุต)สวพ. 

        50,000  50,000 

10.กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเลา่

เรื่อง(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต) สวพ. 

        25,000  25,000 

11.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสรมิ

วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา 

ชนะวรรษ /น.ส.สายรุ้ง กล่ า

เพชร) สอศ. 

        30,000  30,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204301 พัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนและจัดหา

หนังสือเข้าห้องสมุด

เพื่อส่งเสรมิการอา่น

(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ) 

คคศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  15,000  15,000 

131435204302 ผลิตสื่อส าเร็จรูป /

จัดหาสื่อต้นแบบและ

วัสดุอุปกรณ์

การศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ)

คคศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  21,265  21,265 

131435204303 อาจารย์ร่วมนิเทศ

ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตาม

โครงการฯ/ร่วม

ประชุม/น านักศึกษา

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  33,830 3,700 14,060 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ร่วมพัฒนาโรงเรียน

ต ารวจตระเวน

ชายแดน (ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ)คคศ. 

131435204304 อบรมครูโรงเรียน

ต ารวจตระเวน

ชายแดน (ผู้รับผดิชอบ

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ)คคศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   53,880  

131435204305 ครูโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนเข้า

รับการพัฒนา ณ 

คณะครุศาสตร์ 

(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ)

คคศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  4,000 4,000 4,000 

131435204306 รับเสด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

(ผู้รับผดิชอบรอง

คณบดีฝ่ายแผนงาน

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    10,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และประกันคุณภาพ)

คคศ. 

131435204307 กิจกรรมการศึกษา

เรียนรู้การพัฒนาตาม

แนวทางพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ดร.

วิวัฒน์  หามนตร)ี 

คมส. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204308 กิจกรรมการอบรม

บุคลากรทางการ

ศึกษา เรื่อง การน า 

eDLTV ไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอน (ผูรั้บผดิชอบ อ.

ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  122,000   

131435204309 กิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพการจัดการ

เรียนรู้โรงเรียนใน

พระราชานุเคราะห ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสรมิชยุต)สวพ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   50,000  

131435204310 กิจกรรมศิลปกรรม

เก่าเล่าเรื่อง 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    25,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสรมิชยุต) สวพ. 

131435204311 จัดกิจกรรมอบรม

ส่งเสรมิวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.

ปฤษณา ชนะวรรษ/

น.ส.สายรุ้ง กล่ าเพชร) 

อยศ. 

1060000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

รวมท้ังสิ้น  226,095 141,580 89,325 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ครู/บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพระราชด าริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกล 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มากขึ้น 

3. กระตุน้ให้เยาวชนมคีวามรู้ มีความรัก และหวงแหน ศลิปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหงา้ของสังคมไทย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จ 1 โครงการ 11 กจิกรรม 

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน  9 เดอืน 12 เดอืน 

3.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4:   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี   4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี  3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเป็นแหล่งจัดการความรู้ ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข็มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3   ขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี1:  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8     การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

3. ความพร้อมของโครงการ สามารถด าเนินการได้ทันที 
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131435204400 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม  

2.จ านวนผูเ้ข้ารับบริการ  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารในกระบวนการให้บรกิาร  

4. งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอดุหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 405,000.- บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ :ผศ.จนิตนา  เวชม ี

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอา่งทอง การด าเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โรงเรียน และส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความ

ตอ้งการในการพัฒนา และเงื่อนไขท่ีจะด าเนินการร่วมกับหนว่ยงานภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผลจากการเปิดเวทีมีหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  และ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมมือกับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหนว่ยงานราชการภายนอก เพื่อด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

โดยมีกิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม ได้แก่   1)อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (คมส.)  2)อบรมเสริมสร้างพลังเยาวชนเพื่อการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (คมส.)  3)อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ(ควท.)  4)การศึกษา

สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา (ควท.)   5)  พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็น

อาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 3 (ควจ.)  6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน(HR Profession) 

ครัง้ท่ี 2 (ควจ.)  7)   ปั้นนักโลกจิสตกิส์มอือาชพี  

สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (ควจ.)  8)นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก (ควจ.)   9)การอบรมเชิง

ปฏบัิตกิารยุววจิัยประวัตศิาสตร์(สวพ.)  10)การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม Up to me (สวพ.)  11) การพัฒนาลักษณะ

ผู้น าเยาวชน  (สวพ.)  12)กิจกรรมสบืสานประเพณีการเทศกม์หาชาติ (สอศ.) 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กระจายให้ส่วนราชการภายในมีส่วนร่วม

ด าเนินการโดยมอบหมายให้สาขาวิชาและหน่วยงานภายในเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างจน   กระท้ังการ
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ประเมินผลโครงการ ทัง้นี้เพื่อให้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 

และเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแต่ละคณะ โดยผลของโครงการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรอืพัฒนาการทางด้านวทิยาการ

ตา่งๆ 

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นในการด าเนนิชีวิต 

3. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศกึษา เกดิการเรียนรู้กระบวนการวจิัย 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพต่อสงัคม 12 กิจกรรม 

1.2 จ านวนผูรั้บบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม 1,090 คน 

1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียน /นักศกึษา มีความรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

2.2 นักเรียน /นักศกึษา มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ85 

2.3 นักเรียน / นักศึกษา มคีวามสามารถน าความรูไ้ปใชไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.วภิาวี  ฝ้ายเทศ) คมส. 

            

2 จัดกิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งพลงัเยาวชนเพื่อการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ณิศรา  ประดิษฐด์้วง) คมส. 

            

3 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

(ผู้รับผดิชอบ  นายสุรพงษ์  วงษ์เพชร)  ควท. 

            

4 การศึกษาสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระดับ

มัธยมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ)  ควท. 
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมคัคุเทศก์

ประจ าชุมชน รุน่ 3  

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล)  ควจ. 

            

6 นักบรหิารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน 

(ผู้รับผดิชอบ  รศ.จิตตมิา  อัครธิติพงษ์) ควจ. 

            

7 ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองคค์วามรู้อย่าง

ต่อเนื่อง(ผู้รับผดิชอบ อ.ธราธร ศรีวิไลย)  ควจ. 

            

8 นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก   

(ผู้รับผดิชอบ  อ.รุ่งเรือง  ทองศรี)  ควจ. 

            

9 การอบรมเชิงปฏิบตัิการยุววิจัยประวัติศาสตร์ 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต)  สวพ. 

            

10 การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม Up to me 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

            

11 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

            

12 กิจกรรมสืบสานประเพณกีารเทศน์มหาชาติ 

(ผู้รับผดิชอบ ประภาพร  ฉัฐประภา) สอศ. 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.วภิาวี  ฝ้ายเทศ) คมส. 

4/4/ 

400 

 

คร้ัง/

วัน/

คน 

  

 

 4/4/400 

2 จัดกิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งพลงัเยาวชนเพื่อการ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ณิศรา  ประดิษฐด์้วง) คมส. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

  1/1/40  

3 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ(ผู้รับผดิชอบ  นายสุรพงษ์  วงษ์เพชร)  

ควท. 

1/1/50 คร้ัง/

วัน/

คน 

1/1/50    

4 การศึกษาสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ในระดับมัธยมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ)  ควท. 

10/10/

200 

คร้ัง/

วัน/

คน 

10/10/200    

5 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 3  

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ชุมพล  พืชพันธ์ไพศาล)  

ควจ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

 1/1/40   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

6 นักบรหิารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน 

(ผู้รับผดิชอบ  รศ.จิตตมิา  อัครธิติพงษ์) 

ควจ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

  1/1/40  

7 ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ธราธร ศรีวิไลย)  ควจ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

 1/1/40   

8 นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก   

(ผู้รับผดิชอบ  อ.รุ่งเรือง  ทองศรี)  ควจ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

 1/1/40   

9 การอบรมเชิงปฏิบตัิการยุววิจัยประวัติศาสตร์ 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต)  สวพ. 

3/2/50 คร้ัง/

วัน/

คน 

 3/2/50   

10 การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม Up to me 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

4/1/50 คร้ัง/

วัน/

คน 

 4/1/50   

11 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/

คน 

 1/1/40   

12 กิจกรรมสืบสานประเพณกีารเทศน์มหาชาติ

(ผู้รับผดิชอบ ประภาพร  ฉัฐประภา) สอศ. 

1/1/100 คร้ัง/

วัน/

คน 

  1/1/100  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.วภิาวี  ฝ้ายเทศ) คมส. 

30,000 

 

   30,000 

2 จัดกิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งพลงัเยาวชนเพื่อการ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ณิศรา  ประดิษฐด์้วง) คมส. 

30,000   30,000  

3 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ 

(ผู้รับผดิชอบ  นายสุรพงษ์  วงษ์เพชร)  ควท. 

30,000 30,000    

4 การศึกษาสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ในระดับมัธยมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ)  ควท. 

 

30,000 15,000 15,000   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 3  

(ผู้รับผดิชอบ อ.ชุมพล พืชพนัธ์ไพศาล) ควจ. 

30,000  30,000   

6 นักบรหิารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน 

(ผู้รับผดิชอบ รศ.จิตตมิา  อัครธิติพงษ์) ควจ. 

30,000   30,000  

7 ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ธราธร ศรีวิไลย)  ควจ. 

30,000  30,000   

8 นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก   

(ผู้รับผดิชอบ  อ.รุ่งเรือง  ทองศรี)  ควจ. 

30,000  30,000   

9 การอบรมเชิงปฏิบตัิการยุววิจัยประวัติศาสตร์ 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต)  สวพ. 

75,000  75,000   

10 การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม Up to me 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

34,000  34,000   

11 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  เสริมชยุต) สวพ. 

16,000  16,000   

12 กิจกรรมสืบสานประเพณกีารเทศน์มหาชาติ 

(ผู้รับผดิชอบ ประภาพร  ฉัฐประภา) สอศ. 

40,000   40,000  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสือ่       30,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 ค่ายานพาหนะ/ น้ ามัน/ เบี้ยเลี้ยง       5,600  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าเอกสาร       10,000  

2 

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลัง

เยาวชนเพื่อการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ี

      30,000 

 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่าง 44 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25  บาท 2,200  

 ค่าน้ ามันรถ/ยานพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง       6,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 ค่าเอกสาร   40 ชุดๆละ 60 บาท 2,400  

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

3 

การศึกษาสมบัตขิองสารประกอบ

ไฮโดรคารบ์อนในระดับ

มัธยมศึกษา 

      30,000 

 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนละ 10 รุ่น ๆละ 1,200 บาท 12,000  

 ค่าใช้สอย          

 - ค่าป้ายไวนิล 1 ป้ายๆละ 1 ป้ายๆละ 600 บาท 6 00  

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี 30 รายการ 30 รายการ   2,400  

 - เอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ังละ 200 ชุด ๆละ 30 บาท 6,000  

 - ค่าใช้รถมหาวิทยาลัย 10 คร้ัง   500 บาท 5,000  

 - ค่าน้ ามนัรถ 10 คร้ัง   400 บาท 4,000  

4 
อบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง 

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

      30,000 
 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนละ 16 ชม.ๆละ 600 บาท 19,200  

 ค่าใช้สอย          

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 4 มือ้ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุอุปกรณ์   1  คร้ังๆละ 5,800 บาท 5,800  

5 

พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็

อาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ า

ชุมชน รุ่น 3 

(สาขาวชิาการท่องเที่ยว) 

    

  30,000  

 
1) บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ

มัคคุเทศก์ 

       
 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมง 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 1 คร้ัง 40 เล่ม 100 บาท 4,000  

 ค่าจัดท าป้าย 1 คร้ัง 1 ป้าย 1,000 บาท 1,000  

 2) ฝกึปฏิบัตกิารเป็นมัคคุเทศก์         

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าจา้งเหมารถบสัปรับอากาศ 1 คร้ังๆละ 1 คัน 8,000 บาท 8,000  



403 

  

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ - - 2,600 บาท 2,600  

6 

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มอื

อาชีพเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2  

(HR Profession)                                 

(สาขาวชิาบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ 

    

  30,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 40 เล่มๆละ 1 คร้ังๆละ 100 บาท 4,000  

 - ค่าจัดท าป้าย 2 ป้ายๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 50 บาท 4,000  

 - ค่าจา้งเหมารถบสัปรับอากาศ 1 คันๆละ 1 คร้ัง ๆละ 8,000 บาท 8,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง ๆละ - - 4,900 บาท 4,900  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ - - 3,100 บาท 3,100  

7 

ปั้นนักโลจิสตกิส์มืออาชพี สู่การ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

(สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์) 

      

30,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 4 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

 -ค่าถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่ม 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 90 บาท 3,600  

 -ค่าป้ายไวนิล 1 คร้ังๆละ 3 อันๆละ 1,000 บาท 3,000  

 -ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 100 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ - - 3,000 บาท 3,000  

8 
นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจ 

รักษ์โลก  (สาขาวชิาการตลาด) 

      30,000 
 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 วันๆละ 100 บาท 4,000  

 - ค่าจัดท าป้าย 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 3,500 บาท 3,500  

 - ค่าพาหนะ 1 คร้ังๆ ละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าท ารูปเลม่เอกสาร 40 เล่มๆ ละ 1 ชุดๆละ  25 บาท 1,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง ๆละ 1 งาน ๆละ 4,600 บาท 4,600  

9 
การอบรมเชิงปฏิบัตกิารยุววิจัย

ประวัติศาสตร์ 

      75,000 
 

 รุ่นที่ 1       25,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 100 บาท 5,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 5,000  

 ค่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 6,500 บาท 6,500  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 4,000 บาท 4,000  

 รุ่นที่ 2       25,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 100 บาท 5,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 5,000  

 ค่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 6,500 บาท 6,500  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 4,000 บาท 4,000  

 รุ่นที่ 3       25,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 100 บาท 5,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 5,000  

 ค่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  2,000 บาท 2,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 6,500 บาท 6,500  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 4,000 บาท 4,000  

10 
 การเรียนรู้ตนเองผ่านกจิกรรม 

Up to me 

      34,000 
 

 รุ่นที่ 1       8,500  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 1,250  

 
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 

 

1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 1,000 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 2,750 บาท 2,750  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 500 บาท 2,000  

 รุ่นที่ 2       8,500  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 1,250  

 ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 2,750 บาท 2,750  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 500 บาท 2,000  

 รุ่นที่ 3       8,500  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 1,250  

 ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 2,750 บาท 2,750  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 500 บาท 2,000  

 รุ่นที่ 4       8,500  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 50 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 1,250  

 ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 2,750 บาท 2,750  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,500  

 ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 คร้ังๆ ละ 2 คันๆละ 500 บาท 2,000  

11 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน       16,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6  ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 50 บาท 2,250  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 45 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,250  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,500 บาท 2,500  

 
ค่าท าเล่มเอกสารประกอบการอบรม 

 

40 เล่มๆละ 1 ชุดๆละ 45 บาท 1,800 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

12 กิจกรรมสืบสานประเพณี 

การเทศน์มหาชาติ 

      40,000 กลุ่ม 

เป้าหมาย 

นักเรียน 

ประชาชน

ทั่วไป 

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 ค่าจา้งจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่   5 กอๆ ละ 900 บาท 4,500  

 ค่าเคร่ืองไทยทาน 1 รายการ 10 ชุดๆละ 555 บาท 5,550  

 ค่าจา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์   4 ผืนๆ ละ 800 บาท 3,200  

 
ค่าจา้งถ่ายเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม 

1 รายการ 100 เล่มๆละ 87 บาท 8,700 
 

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์  1-10 รายการ     5,850  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอยและ

วัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสือ่ 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.วภิาวี  ฝ้ายเทศ) 

คมส. 

        30,000  30,000 

2.จัดกิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งพลงั

เยาวชนเพื่อการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ี(ผู้รับผดิชอบ  อ.ณิศรา  

ประดิษฐด์้วง) คมส. 

        30,000  30,000 

3.อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง โลกดารา

ศาสตร์และอวกาศ(ผู้รับผดิชอบ  นาย

สุรพงษ์  วงษ์เพชร)  ควท. 

        30,000  30,000 

4.การศกึษาสมบัตขิองสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ)  

ควท. 

        30,000  30,000 

5.พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็น

อาสาสมัครมคัคุเทศก์ประจ าชุมชน รุน่ 

3 (ผู้รับผดิชอบ  อ.ชุมพล  พืชพันธ์

ไพศาล)  ควจ. 

        30,000  30,000 

6.นักบรหิารทรัพยากรมนุษย์มืออาชพี

เพื่อชุมชน (ผู้รับผดิชอบ  รศ.จิตตมิา  

อัครธิติพงษ)์ ควจ. 

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอยและ

วัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

7.ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การ

พัฒนาองคค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ธราธร ศรีวิไลย)  

ควจ. 

        30,000  30,000 

8.นักการตลาดสีเขียวรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์

โลก  (ผู้รับผดิชอบ  อ.รุ่งเรอืง   

ทองศรี)  ควจ. 

        30,000  30,000 

9.การอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัย

ประวัติศาสตร(์ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี  

เสริมชยุต)  สวพ. 

        75,000  75,000 

10.การเรียนรู้ตนเองผ่านกิจกรรม Up 

to me(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤดี   

เสริมชยุต) สวพ. 

        34,000  34,000 

11.การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

        16,000  16,000 

12.กิจกรรมสืบสานประเพณีการเทศน์

มหาชาต ิ

(ผู้รับผดิชอบ ประภาพร  ฉัฐประภา) 

สอศ. 

        40,000  40,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204401 จัดกิจกรรมอบรม

เยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.

วิภาวี  ฝ้ายเทศ) คมส. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    30,000 

131435204402 จัดกิจกรรมอบรม

เสรมิสรา้งพลัง

เยาวชนเพื่อการ

บรหิารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

(ผู้รับผดิชอบ  

อ.ณิศรา  ประดิษฐ์

ด้วง) คมส. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204403 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่อง โลกดาราศาสตร์

และอวกาศ

(ผู้รับผดิชอบ  นายสุ

รพงษ์  วงษ์เพชร)  

ควท. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 30,000    

131435204404 การศึกษาสมบตัิของ

สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนใน

ระดับมัธยมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบ ผศ.

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 15,000 15,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ชัชฎาพร  องอาจ)  

ควท. 

131435204405 พัฒนาศักยภาพ

เยาวชนในการเป็น

อาสาสมัครมคัคุเทศก์

ประจ าชุมชน รุน่ 3  

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ชุม

พล  พืชพันธ์ไพศาล)  

ควจ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

131435204406 นักบรหิารทรัพยากร

มนุษย์มืออาชีพเพื่อ

ชุมชน (ผู้รับผดิชอบ  

รศ.จิตตมิา  อัครธิติ

พงษ์) ควจ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204407 ปั้นนักโลจิสติกส์มือ

อาชีพ สู่การพัฒนา

องค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง (ผู้รับผดิชอบ 

อ.ธราธร ศรีวไิลย)  

ควจ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   

131435204408 นักการตลาดสีเขียวรุ่น

ใหม่ใส่ใจรักษ์โลก  

(ผู้รับผดิชอบ  อ.

รุ่งเรือง  ทองศรี)  

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  30,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ควจ. 

131435204409 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการยุววิจัย

ประวัติศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤด ี 

เสรมิชยุต)  สวพ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  75,000   

131435204410 การเรียนรู้ตนเองผ่าน

กิจกรรม Up to me 

(ผู้รับผดิชอบ  อ.ฤด ี 

เสรมิชยุต) สวพ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  34,000   

131435204411 การพัฒนาลักษณะ

ผู้น าเยาวชน 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  16,000   

131435204412 กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีการเทศน์

มหาชาต ิ(ผู้รับผดิชอบ 

ประภาพร  ฉัฐประภา) 

อยศ. 

106000 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   40,000  

รวมท้ังสิ้น 45,000 230,000 100,000 30,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียน นักศกึษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยอยา่งถูกตอ้ง 

2. นักเรียน นักศกึษาได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรม Up to me 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จ 1 โครงการ 12 กิจกรรม 

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

1.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน  9 เดอืน 12 เดอืน 

1.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4:   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี   4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี  3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเป็นแหล่งจัดการความรู้ ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข็มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3   ขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 มาตรฐานท่ี1:  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8     การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

  

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

 

131435204500 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม  

2.จ านวนผูเ้ข้ารับบริการ  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารในกระบวนการให้บรกิาร  

4. งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอดุหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 638,700 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ :ผศ.จนิตนา  เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยเน้นพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดอา่งทอง การด าเนินงานบริการวิชาการปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โรงเรียน และส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความ

ตอ้งการในการพัฒนา และเงื่อนไขท่ีจะด าเนินการร่วมกับหนว่ยงานภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผลจากการเปิดเวทีมีหน่วยงานภายใน 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์    คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานราชการภายนอก เพื่อ

ด าเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมหลัก 24 กิจกรรม ได้แก่ 1  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การบูรณาการทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย (คคศ.)  2)อบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ (คคศ.)  
3)อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  (คคศ.)  4) อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู
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วทิยาศาสตร์ (คคศ.)  5)อบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการใช้โปรแกรม MATLAB (คคศ.)  6)อบรมเชงิปฏบัิติการการพัฒนา

บทเรียนคอมพวิเตอร์ออนไลนด์้วยโปรแกรม Flash (คคศ.)    7)บรมการพัฒนานวัตกรรมการสอน สาระท่ี  1  ศาสนา 

ศีลธรรมและจริยธรรม (คคศ.)  8)อบรมการสอนอ่านภาษาไทยส าหรับครู (คคศ.)  9)อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผลการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา(คคศ.)  10)อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการน า

ระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน(คคศ.)  11)บรมจิตตปัญญา “นพลักษณ์”

(คคศ.)  12)อบรมเร่ืองการจัดโครงการจิตอาสาในสถานศึกษา   (คคศ.) 13)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ

กฎหมายในช้ันเรียน (คมส.)  14)อบรมเชงิปฏบัิตกิารดา้นฟิสิกส์ (ควท.)    15)อบรมเชงิปฏบัิตกิาร “การใช้โอเพนซอร์ส

ในโรงเรียน (OpenOffice.org)” (ควท.)   16)การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์ (สวพ.)                   17)การ

พัฒนาการสอนให้โรงเรียนขนาดเล็ก (สวพ.)  18)การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน “หนังสือ สามมิติ” รุ่นท่ี 1 (ส านักวิทย

ฯ)  19)การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน “หนังสือ        สามมิติ” รุ่นท่ี 2 (ส านักวิทยฯ)  20)การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุน่ท่ี 1(ส านักวิทยฯ) 21)การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นท่ี 2(ส านักวิทยฯ)  22)การ

ติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นท่ี 1(ส านักวิทยฯ)  23)การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นท่ี 1(ส านักวิทยฯ)  24)

กจิกรรมการเสวนาทางวชิาการครูภูมิปัญญาไทย  (สอศ.)            

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กระจายให้ส่วนราชการภายในมีส่วนร่วม

ด าเนินการโดยมอบหมายให้สาขาวิชาและหน่วยงานภายในเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างจน   กระท้ังการ

ประเมินผลโครงการ ทัง้นี้เพื่อให้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาสอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรแต่

ละหนว่ยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแตล่ะคณะ โดยผลของโครงการจะต้องตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการอยา่งแทจ้รงิ 

วัตถุประสงค์   

1. สถาบันวจิัยและพัฒนาได้ให้บริการวชิาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นท่ียอมรับของ

สังคม 

2. สถาบันวจิัยและพัฒนาได้ให้บริการวชิาการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับองคค์วามรู้และ

ทักษะเพิ่มมากขึน้  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพต่อสงัคม 24 กิจกรรม 

1.2 จ านวนผูรั้บบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพต่อสังคม 1,445 คน 

1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ85 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามสามารถน าความรู้ไปใชไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การบูรณาการทักษะทางภาษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

(ผู้รับผดิชอบ ประธานโปรแกรมวชิาการศึกษา

ปฐมวัย)คคศ. 

            

2 อบรมวิชาการบันเทิงในกองลกูเสือ 

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิาพลศึกษา)คคศ. 

            

3 อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบ นางทพิวัลย์  สังขะวัฒนะ)คคส. 

            

4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการท าวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้

เรียนส าหรับครูวิทยาศาสตร์(ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์)คคศ. 

            

5 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการใชโ้ปรแกรม MATLAB 

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์) 

คคศ. 

            

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flas(ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา)คคศ. 

            

7 อบรมการพัฒนานวัตกรรมการสอน สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม และจริยธรรม (ผู้รับผดิชอบ ประธานโปรแกรม

วชิาสังคมศกึษา)คคศ. 

            

8 อบรมการสอนอา่นภาษาไทยส าหรับครู 

(ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี เลากลาง) คคศ. 

            

9 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา 

(ผู้รับผดิชอบดร.พรเทพ รู้แผน)คคศ. 

            

10 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการน าระบบ RTI มาใหค้วาม

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน

(ผู้รับผดิชอบ ประโนโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาพิเศษ) คคศ. 

            

11 อบรมจิตตปัญญา “นพลกัษณ”์ 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา คงเรือง)คคศ. 

            

12 อบรมเร่ืองการจัดโครงการจิตอาสาในสถานศึกษา

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา คงเรือง)คคศ. 
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

13 กิจกรรมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายใน

ชั้นเรียน 

(ผู้รับผดิชอบอ.ธาตรี มหันตรัตน์) คมส. 

            

14 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านฟิสกิส ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ภัททิรา  หอมหวน)ควท. 

            

15 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การใชโ้อเพนซอร์สในโรงเรียน

(OpenOffice.org)” (ผู้รับผดิชอบ ผศ.วชิรา   

ปูชตรีรัตน์) ควท. 

            

16 การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์(ผู้รับผดิชอบ 

อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

17 การพัฒนาการสอนให้โรงเรียนขนาดเล็ก(ผู้รับผดิชอบ อ.

ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

18 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สามมิติ”รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

 

            

19 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สามมิติ”รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

20 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

21 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

            

22 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 1(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยตุ) สวพ. 

            

23 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 2(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยตุ) สวพ. 

            

24 จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ครูภูมิปัญญาไทย 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา   

ชนะวรรษ /น.ส. สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การบูรณาการทักษะ

ทางภาษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(ผู้รับผดิชอบ ประธานโปรแกรมวชิา

การศึกษาปฐมวัย)คคศ. 

 

1/2/50 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/2/50   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 อบรมวิชาการบันเทิงในกองลกูเสือ 

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิาพล

ศกึษา)คคศ. 

1/2/50 คร้ัง/

วัน/คน 

1/2/50    

3 อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบนางทพิวัลย์  สังขะวัฒนะ)

คคส. 

1/3/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/3/30  

4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการท าวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชัน้เรยีนส าหรับครูวิทยาศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิา

วทิยาศาสตร์)คคศ. 

1/2/35 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/35  

5 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการใชโ้ปรแกรม 

MATLAB(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรม

วชิาคณิตศาสตร์)คคศ. 

1/2/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/30  

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flas(

ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ศกึษา)คคศ. 

1/4/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/4/30  

7 อบรมการพัฒนานวัตกรรมการสอน สาระที่ 1 

ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรร(ผู้รับผดิชอบ 

ประธานโปรแกรมวชิาสังคมศกึษา)คคศ. 

1/2/30 คร้ัง/

วัน/คน 

   1/2/30 

8 อบรมการสอนอา่นภาษาไทยส าหรับครู 

(ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี เลากลาง) คค

ศ. 

1/2/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/30  

9 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ส าหรับครู

ประถมศึกษา(ผู้รับผดิชอบดร.พรเทพ 

รู้แผน)คคศ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

10 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการน าระบบ RTI 

มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มคีวาม

ต้องการพิเศษในชั้นเรียน(ผู้รับผดิชอบ ประ

โนโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาพิเศษ) คคศ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

1/2/40    

11 อบรมจิตตปัญญา “นพลกัษณ”์ 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา คงเรือง)คคศ. 

1/2/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/30  

12 อบรมเร่ืองการจัดโครงการจิตอาสาใน

สถานศึกษา(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา  

คงเรือง)คคศ. 

 

2/2/60 คร้ัง/

วัน/คน 

 1/1/30 1/1/30  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

13 กิจกรรมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมายในชัน้เรยีน 

(ผู้รับผดิชอบอ.ธาตรี มหันตรัตน์) คมส. 

1/1/50 คร้ัง/

คน 

  1/1/50  

14 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านฟิสกิส ์

(ผู้รับผดิชอบอ.ภัททิรา  หอมหวน) 

ควท. 

1/1/30 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/30  

15 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การใชโ้อเพนซอร์สใน

โรงเรียน(OpenOffice.org)” (ผู้รับผดิชอบ

ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์)ควท. 

1/1/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/40  

16 การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต)สวพ. 

6/3/300 

 

คร้ัง/

วัน/คน 

6/3/50  

 

  

17 การพัฒนาการสอนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

5/1/250 คร้ัง/

วัน/คน 

   5/1/250 

18 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สาม

มิต”ิรุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

19 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สาม

มิต”ิรุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

20 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่น

ที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

21 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่น

ที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

1/2/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/2/40  

22 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

1/3/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/3/40  

23 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

1/3/40 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/3/40  

24 จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ครูภูมิ

ปัญญาไทย(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา   

ชนะวรรษ /น.ส. สายรุ้ง กล่ าเพชร)  

สอศ. 

1/1/80 คร้ัง/

วัน/คน 

  1/1/80  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การบูรณาการทักษะทาง

ภาษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(ผู้รับผดิชอบ ประธานโปรแกรมวชิา

การศึกษาปฐมวัย)คคศ. 

27,000  27,000   

2 อบรมวิชาการบันเทิงในกองลกูเสือ 

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิาพล

ศกึษา)คคศ. 

27,000 27,000    

3 อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบนางทพิวัลย์ สังขะวัฒนะ)

คคส. 

27,000   27,000  

4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการท าวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชัน้เรยีนส าหรับครูวิทยาศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิา

วทิยาศาสตร์)คคศ. 

27,000   27,000  

5 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการใชโ้ปรแกรม 

MATLAB(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรม

วชิาคณิตศาสตร์)คคศ. 

27,000   27,000  

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flas 

(ผู้รับผดิชอบประธานโปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ศกึษา)คคศ. 

27,000   27,000  

7 อบรมการพัฒนานวัตกรรมการสอน สาระที่ 1 

ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรร(ผู้รับผดิชอบ 

ประธานโปรแกรมวชิาสังคมศกึษา)คคศ. 

27,000    27,000 

8 อบรมการสอนอา่นภาษาไทยส าหรับครู 

(ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี เลากลาง)  

คคศ. 

27,000   27,000  

9 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ส าหรับครู

ประถมศึกษา(ผู้รับผดิชอบดร.พรเทพ รู้

แผน)คคศ. 

27,000   27,000  

10 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการน าระบบ RTI มา

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความตอ้งการ

พิเศษในชั้นเรียน(ผู้รับผดิชอบ ประโน

โปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาพิเศษ) คคศ. 

27,000 27,000    
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

11 อบรมจิตตปัญญา “นพลกัษณ”์ 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา คงเรือง)คคศ. 

27,000   27,000  

12 อบรมเร่ืองการจัดโครงการจิตอาสาใน

สถานศึกษา(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา  

คงเรือง)คคศ. 

33,000  16,500 16,500  

13 กิจกรรมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

กฎหมายในชัน้เรยีน 

(ผู้รับผดิชอบอ.ธาตรี มหันตรัตน์) คมส. 

30,000   30,000  

14 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านฟิสกิส ์

(ผู้รับผดิชอบอ.ภัททิรา หอมหวน)ควท. 

30,000   30,000  

15 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การใชโ้อเพนซอร์สใน

โรงเรียน(OpenOffice.org)” (ผู้รับผดิชอบผศ.

วชิรา ปูชตรีรัตน์)ควท. 

30,000   30,000  

16 การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

 

40,000 

 

40,000 

   

 

17 การพัฒนาการสอนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

20,500    20,500 

18 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สาม

มิต”ิรุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

19,600   19,600  

19 การสรา้งสื่อส่งเสรมิการอา่น“หนังสอื สาม

มิต”ิรุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

19,600   19,600  

20 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่นที่ 

1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

17,600   17,600  

21 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น รุ่นที่ 

2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต)สวพ. 

17,600   17,600  

22 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

24,400   24,400  

23 การติดตั้งและใช้งานเวบ็ไซต์ CMS  

รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมชยุต) สวพ. 

24,400   24,400  

24 จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ครูภูมิ

ปัญญาไทย(ผู้รับผดิชอบ ดร.ปฤษณา   

ชนะวรรษ /น.ส. สายรุ้ง กล่ าเพชร) สอศ. 

35,000   35,000  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร การบูรณาการ

ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 2,500  

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ังๆละ 1 งาน ๆละ 4,900 บาท 4,900  

 หมวดค่าวัสดุ         

 -วัสดุ/กระดาษ ปากกา สี กาว 

 

1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 8,800 บาท 8,800  

2 อบรมวชิาการบันเทงิในกองลูกเสอื       27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 9,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าที่พกัวิทยากร 2 วันๆละ 2 ห้องๆละ 800 บาท 3,200  

 หมวดค่าวัสดุ         

 -วัสดุ/กระดาษ ปากกา สี กาว/ถา่ยเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 14,200 บาท 14,200  

3 อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซยีน       27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 -ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 300 บาท 5,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 6 มือ้ๆละ 25 บาท 4,500  

 หมวดค่าวัสดุ         

 -วัสดุ/แฟ้ม ปากกา CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 2,700 บาท 2,700  

4 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องการท าวจิัย

เชิงปฏบิัตกิารในชั้นเรียนส าหรับครู

วทิยาศาสตร์ 

 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 35 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,500  

 -ค่าที่พกัวิทยากร 1 วันๆละ 2 ห้องๆละ 600 บาท 1,200  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 7,900 บาท 7,900  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

5 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องการใช้

โปรแกรม MATLAB 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  

6 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้วย

โปรแกรม Flas 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 -ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 200 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 8 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 6,600 บาท 6,600  

7 อบรมการพัฒนานวัตกรรมการสอน 

สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม และ

จริยธรรม 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  

8 อบรมการสอนอ่านภาษาไทยส าหรับ

ครู 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟม้ ปากกา/เข้าเลม่ ค่าถา่ยเอกสาร 

 

 

1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

9 อบรมเชิงปฏบิัตกิารการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลการ

เรียนรู้ส าหรับครปูระถมศกึษา 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน          

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 240 บาท 8,600  

10 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องการน า

ระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลอื

นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษใน

ชั้นเรยีน 

      27,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 8,600 บาท 8,600  

11 อบรมจิตตปัญญา “นพลักษณ์”       27,000  

 หมวดค่าตอบแทน          

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  

12 อบรมเรื่องการจัดโครงการจิตอาสา

ในสถานศกึษา 

      33,000  

 หมวดค่าตอบแทน          

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 60 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 วัสดุ/แฟ้ม แผ่น CD /ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆละ 1 งานๆละ 12,600 บาท 12,600  

13 กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ทั่วไป

เก่ียวกับกฎหมายในชั้นเรียน 

      30,000 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 5 คน ๆ ละ  6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 55 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,750  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ       9,250  

14 อบรมเชิงปฏบิัตกิารด้านฟิสิกส์       30,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200  

 หมวดค่าใช้สอย         

 เอกสารประกอบการอบรม 30 คน 1 คร้ัง ๆละ 30 ชุดๆละ 80 บาท 2,400  

 ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 8 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

15 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร “การใช้โอเพน

ซอร์สในโรงเรียน (OpenOffice.org)”  

      30,000  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 500 บาท 18,000  

 หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ   6,000 บาท 6,000  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คนๆละ 6 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

16 การพัฒนาการสอนแบบผ่าน

ประสบการณ์ 

      40,000  

 รุ่นที่ 1       6,590  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 800  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

 รุ่นที่ 2       6,590  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 800  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

 รุ่นที่ 3       6,590  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 800  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

 รุ่นที่ 4       6,590  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 800  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

 รุ่นที่ 5       6,590  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 800  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

 รุ่นที่ 6       7,050  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 30 บาท 4,500  

 ค่าจา้งท าวฒุิบัตร 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 545  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,260 บาท 1,260  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 745  

17 การพัฒนาการสอนให้โรงเรยีนขนาด

เล็ก 

      20,500  

 รุ่นที่ 1       4,100  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 รุ่นที่ 2       4,100  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 รุ่นที่ 3       4,100  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 รุ่นที่ 4       4,100  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

 รุ่นที่ 5       4,100  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในในการจัดอบรม 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

 ค่าท าเล่มเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  

18 การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 

“หนังสือสามมิติ”  รุ่นที่ 1 

      19,600  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 100 บาท 2,400  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  

19 การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 

“หนังสือสามมิติ”  รุ่นที่ 2 

      19,600  

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 100 บาท 2,400  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 6,000 บาท 10,000  

20 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น รุ่นที่ 1 

      17,600  

 หมวดค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 - ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 100 บาท 2,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ

 

1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

21 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น รุ่นที่  

      17,600  

 หมวดค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 - ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 100 บาท 2,400  

 หมวดค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

22 การตดิตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS 

รุ่นที่ 1 

      24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 - ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 100 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 6 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

23 การตดิตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS 

รุ่นที่ 2 

      24,400  

 หมวดค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 - ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 100 บาท 3,600  

 หมวดค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 6 มือ้ๆละ 25 บาท 6,000  

 หมวดค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

24 กิจกรรมการเสวนาทางวชิาการ ครู

ภูมิปัญญาไทย 

      35,000 นักเรียน 

นักศึกษา 

ประชาชนทั่ว

และภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

 หมวดค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 5 คนๆ ละ 3  ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,000  

 หมวดค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 80 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท 4,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าจา้งจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่ 1 รายการ     4,500  

 ค่าจา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์   4 ผืนๆ ละ 800 บาท 3,200  

 หมวดค่าวัสดุ         

 ค่าจัดท ารูปเล่ม 1 รายการ 80 ชุดๆ ละ 100 บาท 8,700  

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 5,600 บาท 5,600  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูร

ณาการทักษะทางภาษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

(ผู้รับผดิชอบ ประธาน

โปรแกรมวชิาการศึกษา

ปฐมวัย)คคศ. 

        27,000  27,000 

2.อบรมวิชาการบันเทิงในกอง

ลูกเสือ(ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาพลศึกษา)คค

ศ. 

        27,000  27,000 

3.อบรมภาษาอังกฤษสู่

อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบนางทพิวัลย์  

สังขะวัฒนะ)คคส. 

        27,000  27,000 

4.อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง

การท าวิจัยเชิงปฏิบัตกิารในชัน้

เรียนส าหรับครูวิทยาศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์)

คคศ. 

 

        27,000  27,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

5.อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง

การใชโ้ปรแกรม MATLAB(

ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์)

คคศ. 

        27,000  27,000 

6.อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flas(

ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์

ศกึษา)คคศ. 

        27,000  27,000 

7.อบรมการพัฒนานวัตกรรม

การสอน สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม และจริยธรร

(ผู้รับผดิชอบ ประธาน

โปรแกรมวชิาสังคมศกึษา)

คคศ. 

        27,000  27,000 

8.อบรมการสอนอา่นภาษาไทย

ส าหรับครู 

(ผู้รับผิดชอบนางสาวอัญชลี 

เลากลาง) คคศ. 

 

        27,000  27,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

9.อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ส าหรับครู

ประถมศึกษา(ผู้รับผดิชอบ

ดร.พรเทพ  

รู้แผน)คคศ. 

        27,000  27,000 

10.อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง

การน าระบบ RTI มาให้ความ

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษในชั้นเรียน

(ผู้รับผดิชอบ ประโน

โปรแกรมวชิาการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษา

พิเศษ) คคศ. 

        27,000  27,000 

11.อบรมจิตตปญัญา  

“นพลักษณ์” 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สุภัทรา คง

เรือง)คคศ. 

        27,000  27,000 

12.อบรมเร่ืองการจัดโครงการ

จิตอาสาในสถานศึกษา

(ผู้รับผดิชอบ ดร.สภุัทรา คง

เรือง)คคศ. 

 

        33,000  33,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

13.กิจกรรมกิจกรรมอบรมให้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

ในชัน้เรยีน(ผู้รับผดิชอบอ.

ธาตรี มหันตรัตน์) คมส. 

        30,000  30,000 

14.อบรมเชิงปฏบิัติการด้าน

ฟิสิกส์(ผู้รับผดิชอบอ 

.ภัททิรา  หอมหวน)ควท. 

        30,000  30,000 

15.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใชโ้อเพนซอร์สในโรงเรีย

(OpenOffice.org)” 

(ผู้รับผดิชอบผศ.วชิรา ปูช

ตรีรัตน์)ควท. 

 

        30,000  30,000 

16.การพัฒนาการสอนแบบ

ผ่านประสบการณ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต)สวพ. 

 

        40,000  40,000 

17.การพัฒนาการสอนให้

โรงเรียนขนาดเล็ก

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤด ี

 เสริมชยุต)สวพ. 

 

        20,500  20,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

18.การสรา้งสื่อส่งเสรมิการ

อา่น“หนงัสือสามมิติ”รุ่นที่1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต)สวพ. 

        19,600  19,600 

19.การสรา้งสื่อส่งเสรมิการ

อา่น“หนงัสือสามมิติ”รุ่นที่ 2(

ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี เสริมช

ยุต)สวพ. 

        19,600  19,600 

20.การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นรุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤด ี

 เสริมชยุต)สวพ. 

 

        17,600  17,600 

21.การซ่อมบ ารงุรักษา

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นรุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต)สวพ. 

 

        17,600  17,600 

22.การติดตั้งและใช้งาน

เว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต) สวพ. 

 

        24,400  24,400 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

23.การติดตั้งและใช้งาน

เว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี  

เสริมชยุต) สวพ. 

        24,400  24,400 

24.จัดกิจกรรมการเสวนาทาง

วิชาการ ครูภูมิปญัญาไทย

(ผู้รับผดิชอบ        ดร.

ปฤษณา  ชนะวรรษ /น.ส. 

สายรุ้ง กล่ าเพชร)  

สอศ. 

        35,000  35,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204501 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

การบูรณาการทักษะ

ทางภาษาส าหรับเดก็

ปฐมวัย 

(ผู้รับผดิชอบ 

ประธานโปรแกรม

วชิาการศึกษา

ปฐมวัย)คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  27,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204502 อบรมวิชาการบันเทิง

ในกองลูกเสือ 

(ผู้รับผดิชอบ

ประธานโปรแกรม

วชิาพลศึกษา)คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 27,000    

131435204503 อบรมภาษาอังกฤษสู่

อาเซียน 

(ผู้รับผดิชอบนางทพิ

วัลย์สังขะวัฒนะ)

คคส. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  

131435204504 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องการท าวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชัน้เรยีน

ส าหรับครู

วิทยาศาสตร์

(ผู้รับผดิชอบ

ประธานโปรแกรม

วชิาวิทยาศาสตร์)คค

ศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  

131435204505 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องการใชโ้ปรแกรม 

MATLAB(

ผู้รับผดิชอบประธาน

โปรแกรมวชิา

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คณิตศาสตร์)คคศ. 

131435204506 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Flas 

(ผู้รับผดิชอบ

ประธานโปรแกรม

วชิาคอมพิวเตอร์

ศกึษา)คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  

131435204507 อบรมการพัฒนา

นวัตกรรมการสอน 

สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม และจริยธรร

(ผู้รับผดิชอบ 

ประธานโปรแกรม

วชิาสังคมศกึษา)คค

ศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    27,000 

131435204508 อบรมการสอนอา่น

ภาษาไทยส าหรับครู 

(ผู้รับผิดชอบ นางสาว

อัญชลี เลากลาง)  

คคศ. 

 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204509 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

ผลการเรียนรู้ส าหรับ

ครูประถมศึกษา

(ผู้รับผดิชอบดร.พร

เทพ รู้แผน)คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  

131435204510 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องการน าระบบ RTI 

มาให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษในชั้น

เรียน(ผู้รับผดิชอบ 

ประโนโปรแกรมวชิา

การศึกษาปฐมวัย

และการศึกษา

พิเศษ) คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ 27,000    

131435204511 อบรมจิตตปัญญา 

“นพลักษณ”์ 

(ผู้รับผดิชอบ ดร.

สุภัทรา คงเรือง)คค

ศ. 

 

 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   27,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204512 อบรมเร่ืองการจัด

โครงการจิตอาสาใน

สถานศึกษา

(ผู้รับผดิชอบ ดร.

สุภัทรา  

คงเรือง)คคศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  16,500 16,500  

131435204513 กิจกรรมกิจกรรม

อบรมให้ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมายใน

ชั้นเรียน 

(ผู้รับผดิชอบอ.ธาตรี 

มหันตรัตน์) คมส. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204514 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ด้านฟิสิกส ์

(ผู้รับผดิชอบอ.ภัททิ

รา หอมหวน)ควท. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  

131435204515 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“การใชโ้อเพนซอร์ส

ในโรงเรียน

(OpenOffice.org)” 

(ผู้รับผดิชอบผศ.

วชิรา ปูชตรีรัตน์)

ควท. 

 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   30,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204516 การพัฒนาการสอน

แบบผ่าน

ประสบการณ์

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต)สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ  

40,000 

   

 

131435204517 การพัฒนาการสอนให้

โรงเรียนขนาดเล็ก

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต) สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ    20,500 

131435204518 การสรา้งสื่อส่งเสรมิ

การอา่น“หนงัสือ สาม

มิต”ิรุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต)สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   19,600  

131435204519 การสรา้งสื่อส่งเสรมิ

การอา่น“หนงัสือ สาม

มิต”ิรุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต)สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   19,600  

131435204520 การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต)สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   17,600  



440 

  

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131435204521 การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต)สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   17,600  

131435204522 การติดตั้งและใช้งาน

เว็บไซต์ CMS  

รุ่นที่ 1 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต) สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   24,400  

131435204523 การติดตั้งและใช้งาน

เว็บไซต์ CMS  

รุ่นที่ 2 

(ผู้รับผดิชอบ อ.ฤดี 

เสริมชยุต) สวพ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   24,400  

131435204524 จัดกิจกรรมการเสวนา

ทางวิชาการ ครูภูมิ

ปัญญาไทย

(ผู้รับผดิชอบ ดร.

ปฤษณา   

ชนะวรรษ /น.ส. 

สายรุ้ง กล่ าเพชร) 

สอศ. 

 1404 5104020100 คจช.เงินอุดหนุนบริการวชิาการ   35,000  

รวมท้ังสิ้น 94,000 43,500 453,700 47,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้มีการพัฒนาการท างานในดา้นทางการศกึษาให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับองคค์วามรู้และทักษะเพ่ิมมากขึ้น  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จ 1 โครงการ 24 กจิกรรม 

1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 

1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน  9 เดอืน 12 เดอืน 

3.2 แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4:   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี   4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี  3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเป็นแหล่งจัดการความรู้ ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข็มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3   ขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี1:  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8     การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9     ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

  

3. ความพร้อมของโครงการ    ด าเนินการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิต  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 

131446204600 โครงการสืบสานและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 246,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผดิชอบ : สถาบันอยุธยาศกึษา 

 

หลักการและเหตุผล 

สถา บันอยุ ธยาศึ กษา  มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนครศ รีอยุ ธยา เ ป็นหน่ วยงาน ท่ีท าหน้ า ท่ี ใ น 

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานท่ีตั้งของศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกใน

ความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจในคุณค่า

และความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น รวมท้ังสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูล

ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมากซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนนิงานอยา่งมีระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
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จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอ่สาธารณชน รวมท้ังมีการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าตอ่สังคม  

ประวัตศิาสตร์เป็นเร่ืองราว พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต  เป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือ

การเข้าใจสังคมในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อน ามาสร้างความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน 

ประวัตศิาสตร์ช่วยให้มนุษยรู้์จักตนเอง เกิดความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมของมนุษยช์าติ  

สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะท่ีตั้งอยู่ในนครประวัติศาสตร์เห็นความส าคัญในการปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักในการสืบสานและเผยแพร่ด้านประวัติศาสตร์จึงจัดโครงการต่างๆ ด้านประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง

สบืไป 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป 

2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านประวัติศาสตร์กับการเรียนการสอนและการวิจัย ส าหรับคณาจารย ์

นักเรียน นักศกึษา 
 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หนว่ยนับ 

1 จ านวนกิจกรรมดา้นประวัตศิาสตร์ 7 กิจกรรม 

2 จ านวน นักเรียน นักศกึษา และผู้สนใจทั่วไป  1,100 คน 

3 รวบรวมเอกสารงานวจิัยดา้นอยุธยาศึกษา 20 เร่ือง 

4 สารคดเีพื่อการเรียนรู้ทางประวัตศิาสตร์ 1 เร่ือง 

5 งานวจิัยทางประวัตศิาสตร์เร่ืองผงัเมอืงพระนครศรีอยุธยา 1 เร่ือง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดโครงการ/กจิกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

2.2 มผีู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย  

2.3 โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2.5 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 

2.6 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.7 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.8 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.11 กิจกรรมมกีารสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม   2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน   2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 ด าเนินโครงการ             

5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่  1 อบรมให้ความรู้เ ร่ืองอยุธยา

ศึกษา 

1 คร้ัง   1  

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวฯ : จัดท า

นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต 

1 คร้ัง   1  

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าสารคดีเพื่อการเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร ์

2 คร้ัง  1  1 

4 กิจกรรมที่ 4 รวบรวมเอกสารงานวิจัยด้านอยุธยา

ศึกษา 

20 เรื่อง   1  

5 กิจกรรมที่ 5 วิจัยทางประวัติศาสตร์เร่ืองผังเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

1 เรื่อง    1 

6 กิจกรรมที่  6 เสวนาเชิงปฏิบัติการ “สังคมและ

วัฒนธรรมนานาชาติแห่งอยุธยาสมัย” (คมส.) 

1 คร้ัง  1   

7 กิจกรรมที่ 7 ประวัติศาสตรค์ู่ครูไทย (คคศ.) 1 คร้ัง    1 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่  1 อบรมให้ความรู้เ ร่ืองอยุธยา

ศึกษา 

15,000   15,000  

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวฯ : จัดท า

นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต 

95,000   95,000  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าสารคดีเพื่อการเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร ์

45,000  10,000  35,000 

4 กิจกรรมที่ 4 รวบรวมเอกสารงานวิจัยด้านอยุธยา

ศึกษา 

20,000   20,000  

5 กิจกรรมที่ 5 วิจัยทางประวัติศาสตร์เร่ืองผังเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

40,000  14,300 17,700 8,000 

6 กิจกรรมที่  6 เสวนาเชิงปฏิบัติการ “สังคมและ

วัฒนธรรมนานาชาติแห่งอยุธยาสมัย” (คมส.) 

15,000  15,000   

7 กิจกรรมที่ 7 ประวัติศาสตรค์ู่ครูไทย (คคศ.) 16,500    16,500 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 246,500     

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ 

ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์   3 ผืน ๆ ละ 800 บาท 2,400  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม       5,000  

 - ค่าวัสดุในการจัดอบรม เช่น กระดาษ 

เคร่ืองเขียน และอื่นๆ 

      4,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศูนย์ท่องเทีย่วฯ 

: จัดท านิทรรศการภาพเก่าเล่าอดตี 

      95,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งอัดส าเนาภาพถ่ายโบราณ 

พร้อมกรอบไม้ 

  20 ภาพๆละ 1,500 บาท 30,000  

 - ค่าจา้งท าป้ายบรรยายศิลปวัตถุ

ภายในห้องจัดแสดงพิพธิภัณฑ์พื้นบ้าน 

  15 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท 15,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าบอร์ดนทิรรศการพร้อมขาตัง้   5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 25,000  

 - ชุดไฟส่องนิทรรศการ 

 

 

  20 ชุดๆ ละ 1,250 บาท 25,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดท าสารคดีเพื่อการ

เรียนรู้ทางประวัตศิาสตร์ 

      45,000  

 3.1 ประชุมก าหนดรูปแบบ เนื้อหา

สารคดีเพือ่การเรยีนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ 

      10,000  

 ค่าตอบแทน           

 - ค่าวิทยากร (2 คร้ัง) 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง (2 คร้ัง) 10 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 500  

 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม       2,300  

 3.2 ค่าจ้างถ่ายท าสารคดี  

ตัดต่อภาพวดีีโอ และออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบสารคดี 

 

      35,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งถ่ายท าสารคดีฯ 1 เรื่อง     35,000  

4 กิจกรรมท่ี 4 รวบรวมเอกสารงานวจิัย

ด้านอยธุยาศกึษา 

      20,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าส าเนาเอกสารงานวิจัย 20 เรื่อง     10,000  

 -ค่าจัดท ารูปเล่ม 20 เล่ม     10,000  

5 กิจกรรมท่ี 5 วิจัยทางประวัติศาสตร์ 

เรื่องผังเมอืงพระนครศรีอยุธยา 

      40,000  

 ค่าตอบแทน          

 - ค่าวิทยากร (2 คร้ัง) 6 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 21,600  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มเอกสาร       8,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าถ่ายเอกสาร 2 คร้ังๆละ   3,500 บาท 7,000  

 ค่าวัสดุในการจัดเก็บข้อมลู       3,400  

6 กิจกรรมที่  6 เสวนาเชิงปฏิบัติการ 

“สังคมและวัฒนธรรมนานาชาติแห่ง

อยุธยาสมัย” (คมส.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตกแต่งสถานที ่       3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       4,800  

7 กิจกรรมที่ 7 ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย 

(คคศ.) 

      16,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าถ่ายเอกสาร 14,250 แผ่น 1 คร้ัง 0.40 บาท 5,700  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       246,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เร่ืองอยุธยา

ศึกษา 

        15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดท านิทรรศการภาพเก่า

เล่าอดีต 

        95,000  95,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าสารคดีเพื่อการเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์ 

        45,000  45,000 

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมเอกสารงานวิจัยด้าน

อยุธยาศึกษา 

        20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 5 สืบค้นข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

        40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 6 เสวนาเชิงปฏิบัติการ “สังคมและ

วัฒนธรรมนานาชาติแห่งอยุธยาสมัย” (คมส.) 

        15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 7 ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย (คค

ศ.) 

        16,500  16,500 

รวม         246,500  246,500 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131446204601 อบรมให้ความรู้เร่ือง

อยุธยาศกึษา 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   15,000  

131446204602 พัฒนาศูนยท์่องเที่ยวฯ 

จัดท านิทรรศการภาพ

เก่าเล่าอดีต 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   95,000  

131446204603 จัดท าวารสารคดีเพื่อ

การเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร ์

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  10,000  35,000 

131446204604 รวบรวมเอกสาร

งานวิจัยด้านอยุธยา

ศึกษา 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   20,000  

131446204605 วิจัยทาง

ประวัติศาสตรเ์รื่องผัง

เมือง

พระนครศรีอยุธยา 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  14,300 17,700 8,000 

131446204606 เสวนาเชิงปฏิบัติการ 

"สังคมและวัฒนธรรม

นานาชิแหง่อยุธยา" 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  15,000   

131446204607 ประวัติศาสตรค์ู่ครู

ไทย 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน    16,500 

รวมท้ังสิ้น       39,300       147,700       59,500  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เพื่อเผยแพร่ประวัตศิาสตร์ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักวชิาการ นักเรียน นักศกึษาและประชาชน 

2. เพื่อสง่เสริมการบูรณาการด้านประวัตศิาสตร์กับการเรียนการสอนและการวจิัย ส าหรับคณาจารย ์

นักเรียน และนักศกึษา 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.2 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

1.3 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.4 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.5 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.6 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.7 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.8 กพร. 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.9 กพร. 8 รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.10 สมศ. 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม                  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

ท่ีเป็นเอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 7 เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม            

ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ี 10  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ    ด าเนินการได้ทันที 
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131446204701 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 248,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผดิชอบ : สถาบันอยุธยาศกึษา 

 

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สิ่งแวดลอ้ม เป็นสถานท่ีต้ังของศูนยท่์องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกใน

ความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า

และความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น รวมท้ังสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูล

ตัง้แต ่1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินงานอย่างมรีะบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอ่สาธารณชน รวมท้ังมีการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าตอ่สังคม  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นสิ่งท่ีสั่งสมกันมาตัง้แตอ่ดตีและเป็นเร่ืองของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย ์มนุษยก์ับธรรมชาติ มนุษยก์ับสิ่งเหนอืธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การประกอบ

อาชีพ และพิธีกรรมตา่งๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ 

ความเชื่อ ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่น มคีุณค่าทางวัฒนธรรม  

 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของประชากร ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

สาเหตุสว่นหนึ่งมาจากการกระท าของมนุษยท่ี์ขาดจิตส านกึและมีความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไม่จ ากัดจึงสง่ผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มในดา้นตา่งๆ 
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 การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของ

วัฒนธรรมยุคใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักถึง ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มสถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้

เกิดความร่วมมอือยา่งยั่งยืน 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อส่งเสริมการสืบสานและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครู 

นักวชิาการ นักเรียน นักศกึษาและประชาชนท่ัวไป 

2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 จ านวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนรักษ์สิ่งแวดล้อม 11 กิจกรรม 

2 จ านวน นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไป  570 คน 

3 วารสารวชิาการ “อยุธยาศกึษา” ปีที ่5 ฉบับที่ 5/2556 500 เล่ม 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดโครงการ/กจิกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

2.2 มผีู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย  

2.3 โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2.5 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 

2.6 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.7 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.8 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.11 กิจกรรมมกีารสง่เสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม   2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน   2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 ด าเนินโครงการ             

5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ศิลปะการแสดง 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

500 เล่ม    500 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการสร้างงานได้

เงินด้วยหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 วัน   2  

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยา

ศึกษา” 

500 เล่ม  500   

4 กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 คร้ัง  2 2 1 

5 กิจกรรมที่ 5 อบรมการบริหารจัดการพื้นที่

มรดกโลกโดยมาตรการทางกฎหมาย (คมส.) 

1 คร้ัง   1  

6 กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด

องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน(คมส.) 

1 คร้ัง   1  

7 กิจกรรมที่ 7 ภูมิปัญญาว่าวไทย  

(คคศ.) 

1 คร้ัง   1  

8 กิจกรรมที่ 8 พาน้องท่องมรดกโลก  ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม (ควจ.) 

1 คร้ัง  1   

9 กิจกรรมที่ 9 อาหารดี อาหารไทย  ถูกใจวัยรุ่น 

(ควจ.) 

1 คร้ัง  1   

10 กิจกรรมที่ 10 จัดประกวดท าภาชนะใส่อาหาร

จากวัสดุธรรมชาติ (ควท.) 

1 คร้ัง 1    

11 กิจกรรมที่ 11 จดัอบรมเรื่องอาหารทอ้งถิ่น 

(ควท.) 

1 คร้ัง  1   
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ศิลปะการแสดง 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

25,000    25,000 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการสร้างงานได้

เงินด้วยหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10,000   10,000  

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยา

ศึกษา” 

70,000  70,000   

4 กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40,000  16,000 16,000 8,000 

5 กิจกรรมที่ 5 อบรมการบริหารจัดการพื้นที่

มรดกโลกโดยมาตรการทางกฎหมาย (คมส.) 

15,000   15,000  

6 กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด

องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน(คมส.) 

15,000   15,000  

7 กิจกรรมที่ 7 ภูมิปัญญาว่าวไทย  

(คคศ.) 

16,500   16,500  

8 กิจกรรมที่ 8 พาน้องท่องมรดกโลก  ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม (ควจ.) 

14,800   14,800  

9 กิจกรรมที่ 9 อาหารดี อาหารไทย  ถูกใจวัยรุ่น 

(ควจ.) 

12,200  12,200   

10 กิจกรรมที่ 10 จัดประกวดท าภาชนะใส่อาหาร

จากวัสดุธรรมชาติ (ควท.) 

15,000 15,000    

11 กิจกรรมที่ 11 จดัอบรมเรื่องอาหารทอ้งถิ่น 

(ควท.) 

15,000  15,000   

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 248,500 15,000 113,200 87,300 33,000 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าคู่มือ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      25,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร   500 เล่มๆละ 40 บาท 20,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าส าเนาเอกสาร       5,000  

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการ

สร้างงานได้เงินด้วยหัตถกรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

      10,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร  1 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม       2,800  

3. กิจกรรมท่ี 3 จัดท า

วารสารวชิาการ “อยุธยาศึกษา” 

      70,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งเขียนบทความทางวิชาการ 3 เรื่องๆละ   3,000  9,000  

 ค่าจา้งท ารูปเล่มวารสารวชิาการ”

อยุธยาศกึษา” 

  500 เล่ม ๆ ละ 110 บาท 55,000   

 ค่าส าเนาเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการ

จัดท ารูปเล่มวารสารวชิาการ 

“อยุธยาศกึษา” (ปีที่ 5 ฉบับที่ 

5/2556) 

      6,000 

 

 

4 กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      40,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากรบรรยาย (5 คร้ัง) 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 

(5 คร้ัง) 

40 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ          

 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 

( 5 คร้ัง) 

  5 คร้ังๆละ 2,400 บาท 12,000  

 -ค่าบ ารุงรถ/คา่น้ ามัน (5 คร้ัง)   5 คร้ังๆละ 1,000 บาท 5,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

5 กิจกรรมที่  5 อบรมการบริหาร

จั ด ก า ร พื้ น ที่ ม ร ด ก โ ล ก โ ด ย

มาตรการทางกฎหมาย (คมส.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       4,200  

6 กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน(คมส.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 32 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 1,600  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       6,200  

7 กิจกรรมที่ 7 ภูมิปัญญาว่าวไทย 

(คคศ.) 

      16,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ       5,700  

8 กิจกรรมท่ี 8 พาน้องท่องมรดกโลก  

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ควจ.) 

      14,800  

 8.1 จัดอบรมบรรยายความรู้ด้าน

การอนุรักษ์โบราณสถานและ

มรดกโลก 

      3,800  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 ชุดๆละ 20 บาท 1,000  

 - ค่าป้าย 

 

 

 

1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 8.2 ฝกึปฏิบัตกิารร่วมกิจการ

อนุรักษแ์ละรักษาโบราณสถาน

และแหล่งมกดกโลกของจังหวัด

พระนครศรอียุธยา 

      11,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (บัส 1 คัน) 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆละ - - 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ   4,900 บาท 4,900  

9 กิจกรรมท่ี 9 อาหารดี อาหารไทย  

ถูกใจวัยรุ่น (ควจ.) 

      12,200  

 9.1 อบรมการท าอาหารไทย         

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 ชุดๆละ 20 บาท 1,000  

 - ค่าป้าย 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000  

 9.2 ฝกึปฏิบัตกิารท าอาหาร         

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 4,800  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ   4,800 บาท 4,800  

10 กิจกรรมท่ี 10 จัดประกวดท าภาชนะ

ใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ (ควท.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 -วิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

  ค่าวัสดุ          

 - ค่าถ่ายเอกสารการอบรม    50 เล่มๆละ 30 บาท 1,500  

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ท ากระทง       4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง 50 คน คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,500  

 - ค่าเงินรางวัลที่ 1 (สวยงาม

,สรา้งสรรค์) 

 

  2 รางวัลๆละ 800 บาท 1,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าเงินรางวัลที่ 2 (สวยงาม

,สรา้งสรรค์) 

  2 รางวัลๆละ 500 บาท 1,000  

 - ค่าเงินรางวัลที่ 3 (สวยงาม

,สรา้งสรรค์) 

  2 รางวัลๆละ 400 บาท 800  

11. กิจกรรมท่ี 11 จัดอบรมเรื่องอาหาร

ท้องถิ่น 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 -วิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600 ชั่วโมง 3,600  

  ค่าวัสดุ          

 - ค่าเอกสารอบรม    50 เล่มๆละ 40 บาท 2,000  

 - ค่าวัสดแุละอุปกรณ์ท าอาหาร

ท้องถิ่น 
      6,900  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง  50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       248,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่าย

อื่น 

รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 

ค่าสาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่  1  ศึกษารวบรวมข้อมูล

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา 

        25,000  25,000 

กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการสร้าง

งานได้เงินด้วยหัตถกรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

        10,000  10,000 

กิจกรรมที่  3 จัดท าวารสารวิชาการ 

“อยุธยาศกึษา” 

        70,000  70,000 

กิจกรรมที่  4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

วิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 5 อบรมการบริหารจัดการ

พื้นที่มรดกโลกโดยมาตรการทาง

กฎหมาย (คมส.) 

        15,000  15,000 

กิจกรรมที่  6  อบรมเชิ งปฏิบัติการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

(คมส.) 

        15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 7 ภูมิปัญญาว่าวไทย 

(คคศ.) 

        16,500  16,500 

กิจกรรมที่ 8 พาน้องท่องมรดกโลก  ใส่

ใจสิ่งแวดล้อม (ควจ.) 

        14,800  14,800 

กิจกรรมที่ 9 อาหารดี อาหารไทย  ถูกใจ

วัยรุ่น (ควจ.) 

        12,200  12,200 



462 

  

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่าย

อื่น 

รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 

ค่าสาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 10 จัดประกวดท าภาชนะใส่

อาหารจากวัสดุธรรมชาติ (ควท.) 

        15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 11 จดัอบรมเรื่องอาหาร

ท้องถิ่น (ควท.) 

        15,000  15,000 

รวม         248,500  248,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131446204701 จัดท าคู่มือภมูิปัญญา

ท้องถิ่นด้าน

ศิลปะการแสดงใน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน    25,000 

131446204702 อบรมหลักสูตรการ

สรา้งงานได้เงินด้วย

หัตถกรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   10,000  

131446204703 จัดท าวารสารวิชาการ 

“อยุธยาศกึษา” 

 

 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  70,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131446204704 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทาง

วิชาการด้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  16,000 16,000 8,000 

131446204705 อบรมการบรหิาร

จัดการพืน้ที่มรดกโลก

โดยมาตรการทาง

กฎหมาย (คมส.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   15,000  

131446204706 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ถ่ายทอดองคค์วามรู้

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

(คมส.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   15,000  

131446204707 ภูมิปัญญาว่าวไทย 

(คคศ.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   16,500  

131446204708 พาน้องท่องมรดกโลก  

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

(ควจ.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   14,800  

131446204709 อาหารดี อาหารไทย  

ถูกใจวัยรุ่น (ควจ.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  12,200   

131446204710 จัดประกวดท าภาชนะ

ใส่อาหารจากวัสดุ

ธรรมชาติ (ควท.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 15,000    

131446204711 จัดอบรมเรื่องอาหาร

ท้องถิ่น (ควท.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  15,000   

รวมท้ังสิ้น      15,000      113,200        87,300       33,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก ในการสืบสาน

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

2. นักศกึษาได้รับการปลูกฝังให้สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.2 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

1.3 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.4 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.5 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.6 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.7 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.8 กพร. 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.9 กพร. 8 รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.10 สมศ. 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1.11 สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม         

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 5  ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 7 เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี  26 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 28  โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 29  โครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

องคป์ระกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม            

ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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131446204800 โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 155,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผดิชอบ : สถาบันอยุธยาศกึษา 

 

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สิ่งแวดลอ้ม เป็นสถานท่ีต้ังของศูนยท่์องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกใน

ความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจในคุณค่า

และความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น รวมท้ังสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูล

ตัง้แต ่1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินงานอย่างมรีะบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอ่สาธารณชน รวมท้ังมีการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าตอ่สังคม  

ศิลปวัฒนธรรม มาจากค าว่า ศิลปะ คือ ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ท่ีมี

จุดมุ่งหมาย การสร้างสรรค์และการแสดงออกถึงความงาม และค าว่า วัฒนธรรม ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม

แห่งชาติ พ.ศ.2485 ให้ความหมายวา่ ลักษณะท่ีแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความ

กลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรมเป็นแบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตและมี

การถ่ายทอด จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป จากพันธกิจและการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีผ่านมา

ของสถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้ในด้านอยุธยา

ศกึษาสบืไป 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมความตระหนักในการอนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู 

นักวชิาการ นักเรียน นักศกึษา และประชาชนท่ัวไป 

2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8 กิจกรรม 

2 จ านวน นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไป  1,240 คน 

3 จัดท าสารประชาสมัพันธก์ิจกรรมสถาบนัอยุธยาศกึษา 2,000 เล่ม 

4 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์วันส าคญั 10 ป้าย 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดโครงการ/กจิกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

2.2 มผีู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย  

2.3 โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2.5 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 

2.6 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.7 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.8 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.11 กิจกรรมมกีารสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม   2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน   2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             



468 

  

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 ด าเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 

หน่วย

นับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์ 1 คร้ัง    1 

2 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย  1 คร้ัง   1  

3 กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียนพรรษา 1 คร้ัง    1 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วันส าคัญ       

5 กิจกรรมที่ 5 จัดท าสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา 

2,000 เล่ม 1 1 1 1 

6 กิจกรรมที่ 6 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  1 คร้ัง    1 

7 กิจกรรมที่ 7 ท าบุญตักบาตร (คคศ.) 6 คร้ัง 2 2 1 1 

8 กิจกรรมที่ 8 อบรมศิลปะมวยไทย (ควท.) 1 คร้ัง  1   

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์ 15,000    15,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 15,000   15,000  

3 กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียนพรรษา 20,000    20,000 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วันส าคัญ 20,000 14,400 2,400 1,600 1,600 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดท าสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา 

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

6 กิจกรรมที่ 6 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  18,000    18,000 

7 กิจกรรมที่ 7 ท าบุญตักบาตร (คคศ.) 12,000 4,000 4,000 2,000 2,000 

8 กิจกรรมที่ 8 อบรมศิลปะมวยไทย (ควท.) 15,000  15,000   

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 155,000 28,400 31,400 28,600 66,600 

  



469 

  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 จริยธรรมสัมพันธ์       15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มเอกสาร       7,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน       2,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 ธรรมะบรรยาย       15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเคร่ืองไทยทาน       1,500  

 - ค่าจา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่ม       7,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน       2,300  

3 กิจกรรมท่ี 3 ถวายเทยีนพรรษา       20,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งท าดอกไมแ้ละตกแตง่เทียน

พรรษา 

  3 ต้นๆละ 4,000 บาท 12,000  

 - ค่าผ้าอาบน้ าฝนและเคร่ืองไทยทาน       8,000  

4. กิจกรรมท่ี 4  จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์วันส าคัญ 

      20,000  

 ค่าใช้สอย         

 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วันส าคัญ   10 ผืนๆละ 800 บาท 8,000  

 - จัดท าบอรด์ประชาสัมพันธ์วันส าคญั

พร้อมโครงไม้ 

  3 ชุดๆละ 4,000 บาท 12,000  

5 กิจกรรมท่ี 5 จัดท าสาร

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

      40,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มวารสารจดหมาย
ข่าว ฉบับที่ 9 

500 เล่มๆละ   20 บาท 10,000  

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มวารสารจดหมาย
ข่าว ฉบับที่ 10 

500 เล่มๆละ   20 บาท 10,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบ 

ประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มวารสารจดหมาย
ข่าว ฉบับที่ 11 

500 เล่มๆละ   20 บาท 10,000  

 - ค่าจา้งจัดท ารูปเล่มวารสารจดหมาย
ข่าว ฉบับที่ 11 

500 เล่มๆละ   20 บาท 10,000  

6 กิจกรรมท่ี  6 การประกวดร้องเพลง

ลูกทุ่ง 

      18,000  

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าคณะกรรมการ 3 คนๆละ 3 ชั่วโมง 600 บาท 5,400  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเคร่ืองเสียง 1 คร้ัง - - 3,000 บาท 3,000  

 - ค่าจัดท าป้าย 1 คร้ังๆละ 1 ป้าย 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร (จัดเก็บข้อมูล) 3,625 แผ่นๆละ   .40 บาท 1,450  

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ   4,750 บาท 4,750  

 - ค่าถ้วยรางวัล  3 รางวัลๆละ - - 800 บาท 2,400  

7 กิจกรรมท่ี 7 ท าบุญตักบาตร  

(คคศ.) 

      12,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ชุดไทยธรรม 6 คร้ังๆละ 6 ชุด 2,000 บาท 12,000  

8 กิจกรรมท่ี 8 อบรมศลิปะมวยไทย 

(ควท.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         

 - วิทยากร  2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

  - นักศึกษาช่วยงาน 1  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 200 บาท 200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่าง  40 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 2,000  

  ค่าวัสดุ          

 - ค่าวัสดแุละอุปกรณ์ประกอบการ

อบรม 

      5,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       155,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      



471 

  

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 

ค่าสาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์    3,600 11,400      15,000 

กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย    1,800 13,200      15,000 

กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียนพรรษา     20,000      20,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์วัน

ส าคัญ 

    20,000      20,000 

กิจกรรมที่  5 จัดท าสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 

    40,000      40,000 

กิจกรรมที่ 6 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง     5,400 12,600      18,000 

กิจกรรมที่ 7 ท าบุญตักบาตร  

(คคศ.) 

    12,000      12,000 

กิจกรรมที่ 8 อบรมศลิปะมวยไทย (ควท.)    7,200 7,800      15,000 

รวม    18,000 137,000      155,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131446204801 จริยธรรมสัมพันธ์ 1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน    15,000 

131446204802 ธรรมะบรรยาย 1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน   15,000  

131446204803 ถวายเทียนพรรษา 1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน    20,000 

131446204804 จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์วัน

ส าคัญ 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 14,400 2,400 1,600 1,600 

131446204805 จัดท าสาร

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสถาบัน

อยุธยาศกึษา 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 

131446204806 การประกวดร้องเพลง

ลูกทุ่ง  

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน    18,000 

131446204807 ท าบุญตักบาตร  

(คคศ.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 4,000 4,000 2,000 2,000 

131446204808 อบรมศิลปะมวยไทย 

(ควท.) 

1070000 1712 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน  15,000   

รวมท้ังสิ้น      28,400       31,400        28,600       66,600  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก และมีความรู้ 

ความเข้าใจในการอนุรักษ ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อสง่เสริมการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.2 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

1.3 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.4 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.5 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.6 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.7 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.8 กพร. 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.9 กพร. 8 รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.10 สมศ. 10 การสง่เสริมและสนับสนนุดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม     

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

ท่ีเป็นเอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 7 เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม            

ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิยและนวัตกรรม 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนนุการวจัิย 

ผลผลิต  : ผลงานวิจัยเพื่อถา่ยทอดองคค์วามรู้ 

1. งานสนับสนนุการจัดการศกึษา 

1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา 

131657204900 โครงการสนบัสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาต ิ

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวิจัย 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรั้บการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. โครงการวิจัย 

2. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

3. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 6,000,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ : ผศ.จนิตนา เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏได้มพีระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

สถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

วัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีในการสง่เสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้

คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสาน

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนา

เทคโนโลยพีื้นบ้าน และเทคโนโลยสีมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ัง

ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ท้ังนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์

ความรู้และภูมิปัญญาท่ีส าคัญยิ่ง จึงได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น

หน่วยงานนี้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการวิจัยโดยตรง ดังนั้นสถาบันวิจัยฯจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนทุนเพื่อ

ท างานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา พัฒนางานวิจัย  อันจะน าไปสู่

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ท่ีเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และพัฒนาสังคมให้

ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด าเนนิชีวิตภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนทุนวจิัยให้กับนักวจิัยท่ีขอ้เสนอโครงการวจิัยผ่านการสนับสนุนจากส านกังาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต(ิวช.) 

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนการวจิัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 

3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายการวจิัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาตใิน

การน าเสนอผลงานวชิาการและการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนโครงการวิจัย 13 โครงการ 

1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 10 โครงการ 

1.3 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ 

1.4 โครงการที่ผ่านการเสนอขอจากวช. 13 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

งานวจิัยตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิหรอืงานวิจัยหรือ  งานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้ัน

ก่อให้เกิดประโยชนอ์ย่างชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการวจิัยจ านวน 10 โครงการ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเสร็จภายใน 1 ปี 

3.2 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การปลูกฟิล์มบางTiWNบนเหล็กกล้าเคร่ืองมือเพื่อยืด

อายุการใชง้าน 

            

2 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของ

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาด

เล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

            

3 การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่เกดิอุทกภัย       อ.

บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่

ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ 

            

4 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา

ตะเพียน 
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหลง่จ่ายพลังงาน

ให้กับระบบ เฝ้าระวังและสัญญาณเตอืนภัยจากไฟฟ้า

ร่ัวเนื่องจากภาวะน้ าท่วมฉับพลันระบบ   ไร้สาย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            

6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่

ความรู้ กรณีศึกษา เรือจ าลองที่ใช้ใบพาย ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            

7 การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกรเรื่อง  “การ

เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่ได้จากปุ๋ย

แหนแดงและปุ๋ยเคม ี

            

8 การพัฒนาเนือ้หาระบบฝังตัวส าหรับการจัดการศึกษา

เพื่ออาชีพ 

            

9 กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 

            

10 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับ ผูส้งูอายุในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ปีที่ 2 

            

11 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับการควบคุมโรคพืช

ที่ปนมากับดิน เพื่อใช้ในระบบเกษตรอนิทรีย์ 

            

12 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ส่งเสริม

การเจริญของพืช รอบรากข้าวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

            

13 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้สูงอายุ ปีที่ 2 

            

14 ส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

            

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็น

แหลง่จ่ายพลังงานให้กบัระบบ เฝ้าระวัง

และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟา้ร่ัว

เนื่องจากภาวะน้ าท่วมฉับพลันระบบ ไร้

สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

1 โครงการ     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

การเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษาเรือ

จ าลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1 โครงการ     

3 การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร 

เรื่อง“การเปรียบเทียบผลผลิตและ

คุณภาพของข้าวที่ได้จากปุ๋ยแหนแดงและ

ปุ๋ยเคมี       

1 โครงการ     

4 การปลูกฟิล์มบาง TiWN บนเหล็กกลา้

เคร่ืองมือเพื่อยืดอายุการใชง้าน 

1 โครงการ     

5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ

จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ  ผูสู้งอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อา่งทอง ปีที่ 2 

1 โครงการ     

6 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับการ

ควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อใชใ้น

ระบบเกษตรอนิทรีย์ 

1 โครงการ     

7 ความหลากหลายทางชีวภาพของ

จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืชรอบ

รากข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 โครงการ     

8 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้สูงอายุ ปีที่ 2 

1 โครงการ     

9 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

จากปลาตะเพียน 

1 โครงการ     

10 การพัฒนาเนือ้หาระบบฝังตัวส าหรับการ

จัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 

1 โครงการ     

11 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาปทีี่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาด

เล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

อา่งทอง 

1 โครงการ     

12 การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่เกดิ

อุทกภัย อ.บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์

ท้องถิ่นที่ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ  

 

 

1 โครงการ     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

13 กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการ

ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 

1 โครงการ     

14 การส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อา่งทอง 

1 โครงการ     

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็น

แหลง่จ่ายพลังงานให้กบัระบบ เฝ้าระวังและ

สัญญาณเตือนภัยจากไฟฟา้ร่ัวเนื่องจากภาวะ

น้ าท่วมฉับพลนัระบบ ไร้สาย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

443,000 177,200  132,900 132,900 

2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ

เผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษาเรือจ าลองที่ใช้

ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

500,000 200,000  150,000 150,000 

3 การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร 

เรื่อง“การเปรียบเทียบผลผลิตและคณุภาพ

ของข้าวที่ได้จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี       

500,000 200,000  150,000 150,000 

4 การปลูกฟิล์มบาง TiWN บนเหล็กกลา้

เคร่ืองมือเพื่อยืดอายุการใชง้าน 

500,000 200,000  150,000 150,000 

5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการส าหรับ  ผูสู้งอายุใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อา่งทอง ปีที่ 2 

500,000 200,000  150,000 150,000 

6 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับการ

ควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อใชใ้นระบบ

เกษตรอนิทรีย์ 

400,000 160,000  120,000 120,000 

7 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์

ส่งเสริมการเจริญของพืชรอบรากข้าวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

289,800 115,920  86,940 86,940 

8 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับผูสู้งอายุ ปี

ที่ 2 

382,600 153,040  114,780 114,780 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

9 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจาก

ปลาตะเพียน 

476,200 190,480  142,860 142,860 

10 การพัฒนาเนือ้หาระบบฝังตัวส าหรับการจัด

การศึกษาเพื่ออาชีพ 

420,000 168,000  126,000 126,000 

11 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปี

ที่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวดั

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

500,000 200,000  150,000 150,000 

12 การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่เกดิอุทกภัย 

อ.บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่

ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ  

488,400 195,360  146,520 146,520 

13 กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

อา่งทอง 

500,000 200,000  150,000 150,000 

14 การส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อา่งทอง 

100,000 40,000  30,000 30,000 

 รวม 6,000,000 2,400,000  1,800,000 1,800,000 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็น

แหลง่จ่ายพลังงานให้กบัระบบ เฝ้า

ระวังและสญัญาณเตือนภัยจาก

ไฟฟา้ร่ัวเนื่องจากภาวะน้ าท่วม

ฉับพลันระบบ ไร้สาย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

      443,000  

2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการเผยแพร่ความรู้ 

กรณีศึกษาเรือจ าลองที่ใช้ใบพาย 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      500,000  

3 การเรียนรู้แบบบูรณาการของ

เกษตรกรเรื่อง“การเปรียบเทียบ

ผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่ได้

จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี       

      500,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

4 การปลูกฟิล์มบาง TiWN บน

เหล็กกล้าเคร่ืองมือเพื่อยืดอายุการ

ใชง้าน 

      500,000  

5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ  

ผู้สูงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อา่งทอง ปีที่ 2 

      500,000  

6 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับ

การควบคมุโรคพืชที่ปนมากับดิน 

เพื่อใชใ้นระบบเกษตรอนิทรีย์ 

      400,000  

7 ความหลากหลายทางชีวภาพของ

จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช

รอบรากข้าวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

      289,800  

8 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ

การจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ส าหรับผูสู้งอายุ ปีที่ 2 

      382,600  

9 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

อาหารจากปลาตะเพียน 

      476,200  

10 การพัฒนาเนือ้หาระบบฝังตัวส าหรับ

การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 

      420,000  

11 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

      500,000  

12 การปรับปรุงคุณภาพดินนาข้าวที่

เกิดอุทกภัย อ.บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยจุลินทรีย์

ท้องถิ่นที่ตรึงอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ  

      488,400  

13 กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการ

ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 

      500,000  

14 การส ารวจสภาวการณ์เด็กและ

เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง 

      100,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       6,000,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสรา้งองค์

ความรู้ 

        6,000,000  6,000,000 

รวม            

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131657204901 การปลูกฟิล์มบาง

TiWNบนเหล็กกล้า

เคร่ืองมือเพื่อยืดอายุ

การใชง้าน 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 177,200  132,900 132,900 

131657204902 การพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ของ

ผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาปทีี ่4 – 

6 ในโรงเรียนขนาด

เล็ก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

และอ่างทอง 

 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131657204903 การปรับปรุงคุณภาพ

ดินนาข้าวที่เกิด

อุทกภัย       อ.บาง

บาล จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่

ตรึงอยู่บนวัสดุชนิด

ต่างๆ 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 

131657204904 การสรา้งมูลคา่เพิ่ม

ผลิตภัณฑ์อาหารจาก

ปลาตะเพียน 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 

131657204905 การประยุกต์ใช้เซลล์

แสงอาทิตย์เป็น

แหลง่จ่ายพลังงาน

ให้กับระบบ เฝ้าระวัง

และสัญญาณเตือนภัย

จากไฟฟา้ร่ัวเนื่องจาก

ภาวะน้ าท่วมฉบัพลัน

ระบบ   ไร้สาย 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131657204906 การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับ

การเผยแพร่ความรู้ 

กรณีศกึษา เรือจ าลอง

ที่ใชใ้บพาย ของ

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 160,000  120,000 120,000 

131657204907 การเรียนรู้แบบบูรณา

การของเกษตรกร

เรื่อง  “การ

เปรียบเทียบผลผลิต

และคุณภาพของข้าวที่

ได้จากปุ๋ยแหนแดง

และปุ๋ยเคม ี

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 115,920  86,940 86,940 

131657204908 การพัฒนาเนือ้หา

ระบบฝังตัวส าหรับ

การจัดการศึกษาเพื่อ

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 153,040  114,780 114,780 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131657204909 กระบวนการเรียนรู้ 

และการจัดการความรู้

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

และอ่างทอง 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 190,480  142,860 142,860 

131657204910 การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมนันทนาการ

ส าหรับ ผู้สูงอายุใน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดอ่างทอง ปี

ที่ 2 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 168,000  126,000 126,000 

131657204911 การพัฒนาชีวภัณฑ์

จุลินทรีย์ส าหรับการ

ควบคุมโรคพืชที่ปนมา

กับดิน เพื่อใชใ้นระบบ

เกษตรอนิทรีย์ 

 

 

 

 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

131657204912 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของจุลินทรย์ี

ส่งเสรมิการเจริญของ

พืช รอบรากข้าวใน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 195,360  146,520 146,520 

131657204913 การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนารูปแบบการจัด

อุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกและ

สภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยส าหรับ

ผู้สูงอายุ ปีที่ 2 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 200,000  150,000 150,000 

131657204914 ส ารวจสภาวการณ์

เด็กและเยาวชน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

และอ่างทอง 

1060000 1304 5104020100 คชจ.เงินอุดหนุนด าเนนิงาน 40,000  30,000 30,000 

รวมท้ังสิ้น  2,400,000                    1,800,000   1,800,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักวจิัยมทุีนสนับสนุนในการด าเนินงานตามขอ้เสนอโครงการวจิยัท่ีผ่านการสนับสนุนจากส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

2. พัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

3. ได้เครอืขา่ยการวจิัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติในการน าเสนอผลงาน

วชิาการและการน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ 

4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนกั และกระตอืรือร้นในการท างานวจิัยเนื่องจากมีแหลง่ทุนสนับสนุน 

5. เป็นรากฐานในการสร้างมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิยั เพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1.2 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

1.3 จ านวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเป้าหมายเชงิคุณภาพจากข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒทุิกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบตอบรับในการน าเสนอผลงานวจิัย 

3.2 การตพีมิพใ์นวารสาร 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวจิัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองคค์วามรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ขยายและยกระดับคุณภาพการวจิัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี 8  ร่วมมอืในการพัฒนาและขยายการศึกษา วจิัย ส่งเสริม และสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
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กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้กวา้งขวางและต่อเนื่อง 

2.2 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 6  ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 30 จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 31 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัดท่ี 32 จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี 33 โครงการวจิัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิัย 

ตัวบ่งช้ี .4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี  4.2 ระบบและกลไกจากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี  4.3 เงินสนับสนุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กลุ่มวิทยาศาสตร์)  

ตัวบ่งช้ี  4.4 เงินสนับสนุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ (กลุ่มวทิยาศาสตร์) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์

  

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

 

 

 




