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คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเปนแผนที่ระบุ
ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552– 2554  ประเด็น
ยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน  ผลผลิต        
ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก  โดยประกอบดวย 5 ผลผลิตและ 1  โครงการ งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 
153,023,700 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบประมาณแผนดิน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ผลผลติ/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 153,023,700 บาท 

 
นโยบาย
ตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

 
นโยบายที่ 1 
เรงดวนที่จะ
เร่ิมดําเนินการ
ในปแรก 

 นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น  
นโยบาย
ยอย 

 

นโยบายยอย
ท่ี 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน 

 ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
ประเด็นนโยบายที่ 

3.4 นโยบายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
1: การสราง
ความเชื่อมั่น
และการ
กระตุน 

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  

แผนงาน: 
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ 
ความมั่นคง
ดานสังคม 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
กระทรวง 

 

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนด 

 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพ 

 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ 

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ 
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ

และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียนใน
สังกัด

มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

 

เพ่ือบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/ 

ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการผลิต
กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

และสาขาที่ขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 

เพ่ือผลติกําลังคนที่มี
คุณภาพตามความตอง 

ของประเทศ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนา
รวมท้ัง 

ถายทอดองคความรู
และสราง 

นวัตกรรมที่นําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ทองถิ่นและประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

กลยุทธ
หนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการบริการดาน
สุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาที่เปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ีเปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเปาหมายและ 
งานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน 

มุงเนนการผลิต
บัณฑิตภูมิปญญา
ไทยสูสากล 

ผลผลิต  

การสนับสนุน
การจัด

การศึกษาโดย
ไมเสีย 
คาใชจาย 

 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
สังคมศาสตร 

ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
องคความรู 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  4,909,600 
บาท  6,500,000 บาท 25,506,500 บาท 111,584,300 บาท 4,023,300 บาท 500,000 บาท 

 



 
 

 

ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย(งบประมาณแผนดิน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ 
4,909,600 บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,236 
คน 

1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ 
100 

 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
25,506,500บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

1,069 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
82 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

282 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
82 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
111,584,300 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
72 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
6,500,000 บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ 
87 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 
88 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

78 
โครงการ 

2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 
82 

2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
78 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

3,060 
คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ 
500,000 บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

37 
โครงการ 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
85 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

4,400 
คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ 
4,023,300 บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย 8 
โครงการ 

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
100 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

8 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

8 
ผลงาน 

 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบประมาณแผนดิน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบแผนดนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 153,023,700 บาท 

สรุปงบประมาณรายจาย(งบแผนดิน) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย รวมทั้งสิ้น(บาท) รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 4,909,600 3.21 
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 4,909,600 3.21 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 148,114,100 96.79 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 147,614,100 96.46 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 0.33 

รวมทั้งสิ้น 153,023,700   
สรุปงบประมาณรายจาย(งบแผนดิน) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 57,059,200  7,002,500  1,792,300 2,850,700 17,490,700 5,395,200           -  21,203,000 23,919,700 11,400,800 148,114,100  96.79  
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 57,059,200  7,002,500  1,792,300  2,850,700 16,990,700   5,395,200           -  21,203,000 23,919,700 11,400,800 147,614,100  96.46  
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14,111,900 11,394,600   
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 5,596,100 5,395,200           -  21,203,000 17,396,400 7,400,800 111,584,300  72.92  
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ 2,500,000 4,000,000 6,500,000  4.25  
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 4,023,300 -  4,023,300  2.63  
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 -  -  500,000  0.33  
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 500,000   

รวมทั้งสิ้น 57,059,200 7,002,500       1,792,300       2,850,700 17,490,700        5,395,200                -  21,203,000 28,829,300 11,400,800 153,023,700  100.00  

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบแผนดนิ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 68,704,700 44.90 
เงินเดือนและคาจางประจํา 64,061,700 41.86 
คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,850,700 1.86 
คาจางชั่วคราว 1,792,300 1.17 
งบดําเนินงาน 22,885,900 14.96 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 17,490,700 11.43 
คาสาธารณูปโภค 5,395,200 3.53 
งบลงทุน 21,203,000 13.86 
คาครุภัณฑ -   -   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,203,000 13.86 
งบเงินอุดหนุน 28,829,300 18.84 
งบรายจายอื่น 11,400,800 7.45 

รวม 153,023,700 100.00 
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 4,909,600 -  4,909,600  3.21  
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย   

1.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม   
1.1.1 จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา(แผนดิน) 3,596,950 3,596,590  

1.2 โรงเรียนประถมสาธิต   
1.2.1 งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(แผนดิน) 941,875 941,875  

1.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   
1.3.1 งานสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย(แผนดิน) 343,700 343,700  

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 57,059,200  7,002,500  1,792,300 2,850,700 17,490,700 5,395,200           -  21,203,000 23,919,700 11,400,800 148,114,100  96.79  
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 57,059,200  7,002,500  1,792,300  2,850,700 16,990,700   5,395,200          -  21,203,000 23,919,700 11,400,800 147,614,100  96.46  
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14,111,900 11,394,600 25,506,500 16.67 
1. งานจัดการศึกษาคณะวทิยาศาสตร 14,111,900 11,139,600 25,506,500 16.67 

1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,162,500 1,162,500 0.75 
1.1.1 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 209,600 209,600  
1.1.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรฯ  90,000 90,000  
1.1.3 พัฒนาบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรฯ 129,000 129,000  
1.1.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 541,000 541,000  
1.1.5 โครงการสนับสนุนบุคลากรดานการวิจัย 35,700 35,700  
1.1.6 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติป 2553 150,000 150,000  
1.1.7 งานพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัย 7,200 7,200  

1.2 สํานักงานอธิการบดี 14,111,900 10,232,100 24,344,000 15.91 
1.2.1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(แผนดิน) 14,111,900 10,232,100 24,344,000  

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 5,596,100 5,395,200           -  21,203,000 17,396,400 7,400,800 111,584,300  72.92  
1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 428,960 475,000 85,140 989,100 

 
0.67 

1.1 งานจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนวิชาการ 278,960 278,960  
1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงการสรางและระบบการบริหารจัด

การศึกษาครุศาสตร 
55,000 55,000  

1.3 งานบํารุงรักษาครุภัณฑเพื่อการศกึษา 95,000 95,000  
1.4 โครงการ"ฝกอบรมทกัษะการเรียนรูแกเด็กพิเศษ" 90,000 90,000  
1.5 โครงการเผยแพรความรูทางการศึกษาพิเศษ 150,000 150,000  
1.6 โครงการจัดทําหลกัสตูรการศึกษาพิเศษระดับ ป.บัณฑิต 40,000 40,000  
1.7 โครงการพัฒนานักศึกษาครูระดับปริญญาตรีใหมีความรูเรื่องเด็กพิเศษ 27,400 27,400  
1.8 โครงการ"การฝกอบรมผูดแูลเด็กพิเศษ" 40,000 40,000  
1.9 โครงการ"การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ" 60,000 60,000  
1.10 โครงการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 67,600 67,600  
1.11 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร 85,140 85,140  

2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 530,040 88,850 618,890 0.35 
2.1 งานพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 273,540 273,540  
2.2 งานพัฒนาการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 256,500 256,500  
2.3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 88,850 88,850  

3. งานจัดการศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 674,240 74,270 748,510 0.49 
3.1 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 674,240 74,270 748,510  
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และโครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  
  

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 3,962,860 5,395,200 - 21,203,000 16,896,400 7,152,540 109,202,800 71.36 
4.1 สํานักงานอธิการบดี 42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 3,962,860 5,395,200 - 21,203,000 16,896,400 7,152,540 109,202,800 71.36 

4.1.1 กองกลาง 42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 3,962,860 5,395,200 21,203,000 16,896,400 2,967,710 105,017,970 68.62 
4.1.1.1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (แผนดิน) 42,947,300 7,002,500 1,792,300 2,850,700 3,962,860 5,395,200 - 21,203,000 16,896,400 2,850,800 104,901,060  
4.1.1.2 งานพัฒนาและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 50,000 50,000  
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(แผนดิน.)
4.1.1.3 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน

อธิการบด ี
66,910 66,910  

4.1.2 กองนโยบายและแผน (การประกันคุณภาพ) 353,690 353,690 0.23 
4.1.2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 
353,690 353,690  

4.1.5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,837,460 2,837,460 1.85 
4.1.5.1 งานบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,800,000 2,800,000  
4.1.5.2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
37,460 37,460  

4.1.6 สถาบันอยุธยาศึกษา 26,900 26,900 0.02 
4.1.6.1 โครงการการประกันคุณภาพสถาบันอยุธยาศึกษา 26,900 26,900  

4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 26,900 26,900 0.02 
4.1.7.1 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
26,900 26,900  

4.1.10 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 850,000 850,000 0.56 
4.1.10.1 งานพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 850,000 850,000  

4.1.11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 89,880 89,880 0.06 
4.1.11.1 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
89,880 89,880  

ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ 2,500,000 4,000,000 6,500,000  4.25  
1. งานบริการวิชาการ  1.63 

1.1 งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 400,000 400,000 0.26 
1.1.1 โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน 
200,000 200,000  

1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
วิจัยสําหรับครู 

28,000 28,000  

1.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูร
ณาการความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา สําหรับครูผูสอนกลุมสาระสังคมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28,000 28,000  

1.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการพัฒนาวัตกรรมสื่อการเรียนการ
สอนที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

32,000 32,000  

1.1.5 โครงการการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตรโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

28,000 28,000  

1.1.6 โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 28,000 28,000  
1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการใชโปรแกรม the Geometer’s 

Sketchpad ขั้นสูงเพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
28,000 28,000  

1.1.8 โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่องการสรางสื่อการสอนสําหรับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

28,000 28,000  

1.2 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 205,500 205,500 0.13 
1.2.1 โครงการฝกอบรมปฏิบตัิการ "การจัดการความรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับผูนําชุมชน" 
24,000 24,000  

1.2.2 โครงการทักษะการสืบคนสาระสนเทศ 13,400 13,400  
1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารครูสอนศีลธรรม 34,800 34,800  
1.2.4 โครงการอบรมความรูเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ 11,400 11,400  
1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร "คอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบ" 25,000 25,000  
1.2.6 โครงการความรูดนตรีและนาฏศิลปไทยสูชุมชน 56,900 56,900  
1.2.7 โครงการอบรมกจิกรรมการแสดงนาฏศิลปไทย-สากล สําหรับบุคคล

ทั่วไป 
40,000 40,000  

1.3 งานจัดการศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 200,000 200,000 0.13 
1.3.1 โครงการเสริมสรางความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
25,000 25,000  

1.3.2 โครงการอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพอยางบูรณาการโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20,000 20,000  

1.3.3 โครงการงานบริการวิชาการอบรม ของสาขาอาชีวอนามัยและความ 25,000 25,000  
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ปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
1.3.4 โครงการดวงดาวกับวิถีชีวิตไทย 30,000 30,000  
1.3.5 โครงการอบรมดาราศาสตรสําหรับครูระดับประถมศกึษา 30,000 30,000  
1.3.6 โครงการถายทอดเทคโนโลยีแปรรูปมะมวง 30,000 30,000  
1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารทางชีววิทยา 20,000 20,000  
1.3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารทางจุลชีววิทยา 20,000 20,000  

1.4 งานจัดการศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 200,000 200,000 0.13 
1.4.1 โครงการอบรมการใชโปรแกรม MS 2007 28,500 28,500  
1.4.2 โครงการนักการตลาดรุนใหมใสใจพัฒนาสังคมและชุมชนบนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
28,500 28,500  

1.4.3 โครงการนักเศรษฐศาสตรรุนเยาว 28,500 28,500  
1.4.4 โครงการการจัดการความรูกับกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 28,500 28,500  
1.4.5 โครงการพลังแหงการคิดบวกเพื่อเพิ่มความสําเร็จใหองคกร 28,500 28,500  
1.4.6 โครงการถวายความรูดานบัญชีแดพระสงฆ 29,000 29,000  
1.4.7 โครงการอบรมเทคนิคการจัดทําขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒธรรมอําเภอผักไหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
28,500 28,500  

1.5 งานบริหารจัดการศึกษา   
1.5.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000 200,000 0.13 

1.5.1.1 โครงการการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน 23,800 23,800  
1.5.1.2 โครงการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-book) วัฒนธรรม

ไทยและภูมิปญญาทองถิน่ 
36,200 36,200  

1.5.1.3 โครงการเทคนิคการสืบคนฐานขอมูลเพื่อพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู 

44,400 44,400  

1.5.1.4 โครงการวิเคราะหขอมูลสถิติและการวิจัย 25,000 25,000  
1.5.1.5 โครงการสรางหนังสืออิเลก็ทรอนกิส (e-book) ทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
13,200 13,200  

1.5.1.6 โครงการการติดตั้งและใชงานเว็บไซต CMS  25,000 25,000  
1.5.1.7 โครงการการจัดหมวดหมูและการทํารายการหนังสือสําหรับ

ครูและผูรับผิดชอบงานหองสมุดดวยระบบดิวอี ้
32,400 32,400  

1.5.2 สถาบันอยุธยาศึกษา 200,000 200,000 0.13 
1.5.2.1 โครงการลานวัฒนธรรมสัมพันธครั้งที ่15 30,000 30,000  
1.5.2.2 โครงการสรางอัตลกัษณดานอยุธยา: ภูมิปญญาทองถิ่น 30,000 30,000  
1.5.2.3 โครงการพัฒนาองคความรูดานอยุธยาศึกษา : อบรม

หลักสตูรระยะสั้น 
30,000 30,000  

1.5.2.4 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องมรดกอยุธยา-มรดกโลก 30,000 30,000  
1.5.2.5 โครงการอบรมเกียรติบัตร ประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 
30,000 30,000  

1.5.2.6 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

30,000 30,000  

1.5.2.7 โครงการการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปน
ระบบ 

20,000 20,000  

1.5.3 กองพัฒนานักศึกษา 50,000 50,000 0.03 
1.5.3.1 โครงการการเผยแพรความรูและปองกันเอดสใหแกเยาวชน 

(รูรัก..รูรักปลอดภัย) 
25,000

  
25,000 

  
 

1.5.3.2 โครงการการอบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตานภัยยาเสพติด 25,000 25,000  
1.5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,044,500 1,044,500 0.68 

1.5.4.1 โครงการบริการวิชาการ 919,500 919,500  
1.5.4.2 งานบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 125,000 125,000  

2. งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   
2.1 งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 1,600,000 1,600,000 1.05 

2.1.1 โครงการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 655,000 655,000  
2.1.2 โครงการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา 945,000 945,000  

2.2 งานบริหารจัดการศึกษา 2,400,000 2,400,000 1.57 
2.2.1 กองกลาง 1,600,000 1,600,000 1.05 

2.2.1.1 งานบริหารพัฒนามหาวิทยาลัย (ผลผลิตบริการวิชาการ) 1,600,000 1,600,000  
2.2.2 กองนโยบายและแผน 400,000 400,000 0.26 

2.2.2.1 งานบริหารงานนโยบายและแผน 400,000 400,000  
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2.2.3 กองบริการการศกึษา 200,000 200,000 0.13 
2.2.3.1 งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 200,000 200,000  

2.2.4 กองพัฒนานักศึกษา 200,000 200,000 0.13 
2.2.4.1 งานบริหารจัดการงานสํานักงาน กองพัฒนานักศกึษา 200,000 200,000  

ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 4,023,300 -  4,023,300  2.63  
1. งานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 4,023,300 4,023,300  

1.1 งานบริหารจัดการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 4,023,300 4,023,300  
1.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4,023,300 4,023,300  

1.1.1.1 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย 4,023,300 4,023,300  
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 -  -  500,000  0.33  
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 500,000   
1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 500,000  

1.1 งานบริหารจัดการศึกษา 500,000 500,000  
1.1.1 สถาบันอยุธยาศึกษา 500,000 500,000  

1.1.1.1 งานพัฒนาบุคลากร 10,000 10,000  
1.1.1.2 โครงการจัดนิทรรศการบรรยายภาพพิพิธภัณฑพื้นบาน

ดานอยุธยาศึกษา 
55,000 55,000  

1.1.1.3 โครงการเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณี ในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติ 

20,000 20,000  

1.1.1.4 โครงการศึกษา วิจัย การฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมใน
จังหวัดอยุธยา 

85,000 85,000  

1.1.1.5 โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 40,000 40,000  
1.1.1.6 โครงการอบรมดนตรีไทย 10,000 10,000  
1.1.1.7 โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
35,000 35,000  

1.1.1.8 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 10,000 10,000  
1.1.1.9 โครงการธรรมะกับเยาวชน 10,000 10,000  
1.1.1.10 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลอยุธยาศกึษา 40,000 40,000  
1.1.1.11 โครงการเปดสอนหลกัสตูรปริญญาโท 15,000 15,000  
1.1.1.12 โครงการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น (คลังสมอง) 40,000 40,000  
1.1.1.13 โครงการผลิตงานวิจัยดานประวัติศาสตรทองถิ่นอยธุยา 40,000 40,000  
1.1.1.14 โครงการอบรม “อยุธยาศกึษา : ตลาดวิชาชีพสําหรับคร-ู

อาจารย” 
5,000 5,000  

1.1.1.15 โครงการอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 10,000 10,000  
1.1.1.16 โครงการกิจกรรมเลาขานประวัติศาสตรวัดบรมพทุธาราม 10,000 10,000  
1.1.1.17 โครงการจัดทําวารสารอยธุยาศึกษา 65,000 65,000  

รวมทั้งสิ้น 57,059,200 7,002,500       1,792,300       2,850,700 17,490,700        5,395,200               -  21,203,000 28,829,300 11,400,800 153,023,700  100.00  
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ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชือ่มั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 

โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
1.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม 

1.1.1 งานจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,596,950  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(มัธยม)  : ผศ.สุวัฒน ทับทิมเจือ 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปการศึกษา 2552–2553 หรือปงบประมาณ 2553 โรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) มีภารกิจในการจัดการเรียนการ

สอนใหแกนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 และ 4 โรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการ
ผลิตนักเรียนใหมีคุณภาพจนเปนทียอมรับของชุมชนสอดคลองกับปรัชญาของโรงเรียน คือ ความรูเดน บุคลิกภาพดี มี
คุณธรรม นําสังคม นอกจากนี้ยังเปนศูนยฝกหัดการสอนการวิจัยของคณะครุศาสตรและนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

จากภารกิจดังกลาวโรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม)จึงจําเปนตองดําเนินการตามวัตถุประสงคและภารกิจ โดยการรับ
นักเรียนใหมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและใหการสนับสนุนเพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. เพ่ือชวยลดคาใชจายใหผูปกครองตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
3. เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนสาธิต(ฝายมัธยม) จํานวน 150 คน 
1.2 มีนักเรียนทีค่งอยู 5 ระดับชั้น จํานวน 655 คน 
1.3 มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับนักเรียน 

จํานวน 
6 ระดับชั้น 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2.2   ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2.3   นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงทางสังคม 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนสาธิต(มัธยม) มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาและการเรยีนรูที่ไดรับ

การสนับสนุนตามโครงการตลอดปการศึกษา 
3.2. นักเรียนทีค่งอยูของโรงเรียนสาธิต(มัธยม) มีการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาและการเรียนรูที่

ไดรับการสนับสนุนตามโครงการตลอดปการศึกษา 
3.3. เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคมตลอดปการศึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาสื่อวสัดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู - 100 100 200 200 200 150 100 100 200 150 - 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน             

 - ประชุมอาจารยผูเก่ียวของและจัดกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร 

1     

 - วางแผนดําเนนิการ 1     

 - ติดตามประเมนิผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู    1

 - สรุปและรายงานผลการดําเนนิการ 1    1

3 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย             

 - จัดซื้อหนังสือ        730     

 - จัดซื้ออุปกรณ        2,500     

 - จัดซื้อเครื่องแบบ        730     

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาสื่อวสัดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 

1,500 ชิ้น 200 600 350 350

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน    
 - ประชุมอาจารยผูเก่ียวของและจัด

กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร 
1 ครั้ง 1  

 - วางแผนดําเนนิการ 1 ครั้ง 1  
 - ติดตามประเมนิผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 
1 ครั้ง  1

 - สรุปและรายงานผลการดําเนนิการ 2 ครั้ง 1  1
3 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย 
   

 - จัดซื้อหนังสือ 730 ชุด 730 
 - จัดซื้ออุปกรณ 2,500 ชิ้น 2,500 
 - จัดซื้อเครื่องแบบ 730 ชุด 730 
     

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาสื่อวสัดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู 2,459,800 491,960 737,940 737,940 491,960
 คาใชตอบแทนใชสอยและวสัดุ     

1.1 คาใชสอย   
 คาวสัด ุ   

1.2 -  เอกสาร ตํารา วารสารหองสมุด นวนิยาย  
หนังสือพิมพ 

  

1.3 -  วัสดุ / ยาหองพยาบาล    
1.4 -  วัสดุ / อุปกรณซอมแซมครุภัณฑ       
1.5 -  วัสดุ / อุปกรณซอมอาคารเรียน   
1.6 -  วัสดุสํานักงาน   

    -  วัสดุคงทนถาวร      
    -  กระดาษ A3   
    -  กระดาษ A4   
    -  กระดาษ A4  สี  
    -  กระดาษ A3  สี  
    -  กระดาษโปสเตอร  
    -  กระดาษกาว  
    -  กระดาษไขแมพิมพ  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    -  หมึกอัดสําเนา  
    -  หมึกถายเอกสาร  
    -  หมึกเครื่องปริ๊นเตอร  
    -  หมึก  
    -  แฮนดี้ไดฟ  
    -  พลาสติกเคลือบ  
    -  สต๊ิกเกอร  
    -  แฟมใสเอกสาร  
    -  ซอง  
    -  ปากกา  
    -  กาว  
    -  เทปผา  
    -  เทปใส  
    -  เทปโฟม  
    -  เย่ือเทป  
    -  ลวดเสียบ  
    -  Binder Clips  
    -  กรรไกร  
    -  คัตเตอร  
    -  แปรงลบกระดาน  
    -  ดินสอ  
    -  ตัวแม็ค  
    -  ลวดเย็บ  
    -  ถานอัลคาไลน  
    -  น้ํายาลบคําผิด  
    -  แผนใส  
    -  ไสแฟม  
    -  สี  
    -  พูกัน  
    -  โฟม  
    -  ฟวเจอรบอรด   
    -  เครื่องคิดเลข  
    -  วัสดุไฟฟา  
    -  วัสดุเครื่องดนตรี   
    -  วัสดุคอมพิวเตอร  
    -  วัสดุกีฬา  
    -  วัสดุอ่ืน ๆ   

1.7 -  วัสดุน้ํามันในการเดินทางไปราชการ  
2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 75,000 40,000 15,000 15,000 5,000
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

2.1 คาตอบแทน    
      -  คาตอบแทนวทิยากร   

2.2 คาใชสอย   
    -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    
    -  คาอาหารผูเขารวมสัมมนา   

2.3 คาวสัด ุ   
    - กระดาษ   
    - วัสดุอ่ืน ๆ    

2.4 คาน้ํามันเชื้อเพลง   
3 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย 
1,062,150  1,062,150

 งบอุดหนุน      
 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ  
 คาวสัดุ (มัธยมศึกษาตอนตน)  

3.1    -  คาหนังสือ  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2    -  คาอุปกรณ  
3.3    -  คาเครื่องแบบ  

 คาวสัดุ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
3.4    -  คาหนังสือ  
3.5    -  คาอุปกรณ  
3.6    -  คาเครื่องแบบ  

 รวม 3,596,950 531,960 752,940 1,815,090 496,960

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดหาส่ือวัสดุ 

อุปกรณเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
    2,459,800 

1.1 คาใชสอย 10 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 10,000 
1.2 คาวัสดุ        

 - คาวัสดุตํารา/วารสารหองสมุด/
หนังสือพิมพ 

 คร้ังๆละ  ชุดๆละ  บาท 300,000 

 - คาวัสดุใชในหองพยาบาล / ยา       30,000 
 - คาวัสดุ/อุปกรณซอมแซมครุภัณฑ       200,000 
 - คาวัสดุ/อุปกรณซอมอาคารเรียน         200,000 
 - คาวัสดุสํานักงาน     1,669,800 
 - คาวัสดุน้ํามันเดินทางไปราชการ     50,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 

    75,000 

2.1 คาตอบแทน 6 ชม.ๆละ 1 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
2.2 คาใชสอย      

   - คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 30 คนๆละ  25 บาท 1,500 
   - คาอาหารผูเขาอบรม 1 มื้อๆละ 30 คนๆละ 80 บาท 2,400 

2.3 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุ       30,000 
 - วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง     37,500 

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 สนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย

   1,062,150 

3.1 คาวัสดุ       
 - คาหนังสือ(ม.ตน) 1 คร้ังๆละ 730 คน  154,750 
 - คาอุปกรณ(ม.ตน) 1 คร้ังๆละ 730 คน  172,600 
 - คาเครื่องแบบ(ม.ตน) 1 คร้ังๆละ 730 คน  177,300 
 - คาหนังสือ(ม.ปลาย) 1 คร้ังๆละ 730 คน  254,250 
 - คาอุปกรณ(ม.ปลาย) 1 คร้ังๆละ 730 คน  132,750 
 - คาเครื่องแบบ(ม.ปลาย) 1 คร้ังๆละ 730 คน  170,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  3,596,950 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียนในสังกัดมหาวทิยาลยัไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสทิธิที่กําหนดไว 
2. สามารถลดคาใชจายของผูปกครองตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนสาธติ(มัธยม)ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
1.2. จํานวนนักเรียนที่คงอยูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
1.3. สามารถลดคาใชจายของผูปกครองตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
1.4. จํานวนรอยละของนักเรียนทีผ่านการสอบคดัเลอืกเขาเรียนในมหาวทิยาลัย 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 1: 

นโยบายเรงดวนที่จะเริม่ดําเนนิการในปแรก 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร 1 : การ

สรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 

ยุทธศาสตร 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

1.2 โรงเรียนประถมสาธิต 
1.1.1 งานจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 941,875 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนประถมสาธิต  : ผศ.ศิรพร เหลาเมือง 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ และสอดคลองกับพัฒนาของเด็กโดยเนนการบูรณาการดานความรูและเนนหนักดาน
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งมุงสั่งสมใหเปนคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน  และเปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรใหเปนแหลงคนควาวิจัยใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาทั้งยังเปนบริการใหแกชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตไดศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรทุกคน 
2. เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตไดศึกษาเรียนรูครบตลอดปการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมเรียนรูดําเนินตลอดปการศึกษา 
4.   เพ่ือใหนักเรียนที่สาํเร็จการศึกษาไดเขารวมกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดทุกคน 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนประถมสาธิต จํานวน 70 คน 
1.2 มีนักศึกษาทีค่งอยู  5  ระดับชัน้ จํานวน 364 คน 
1.3 มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับนักเรียน 6 ระดับชั้น 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนประถมสาธิตไดศกึษาเรียนรูตามหลักสตูรทุกคน 
2.2. นักเรียนทีค่งอยูของโรงเรียนประถมสาธติไดศึกษาเรียนรูตามหลักสตูรทุกระดับชั้น 
2.3. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและกจิกรรมเสริมหลักสตูรครบตามมาตรฐานหลักสตูร 
2.4  นักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาไดรวมกิจกรรมและมผีลสัมฤทธิ์ผานเกณฑตามหลักสูตร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียนโรงเรยีนประถมสาธติไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.2. นักเรียนทีค่งอยูในโรงเรยีนประถมสาธิตไดศกึษาเรียนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.3. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมเรียนรูดําเนินตลอดปการศึกษา 
3.4. นักเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษาไดเขารวมกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามที่หลกัสูตรกําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเสรมิการจดัการศึกษาโรงเรยีนประถมสาธิต             
 - รวมแขงขันทางวิชาการในโครงการของประเทศ 2 1 1 4 2 2    4 2 2 
 - รวมแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงานใน

โครงการของประเทศ 
3 2 2 1 1     1 1 1 

 - ทัศนศึกษา 1 1 2 1 1 2    1 1 2 
 - ประชุมอบรมสมัมนา                                             3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
 - กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูทองถิ่น 1 1  1 1     1 1  
2 สงเสรมิศักยภาพนักเรียนโรงเรยีนประถมสาธิต             
 - การแขงขันกีฬาสาธติสัมพันธ  1 1          
3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมสาธิต             
 - หนังสือประกอบการเรียนการสอน 100 100       
 - โตะ เกาอ้ีนักเรียน             
 - วัสดุการศึกษา       70    
 - อุปกรณงานบานงานครัว 4    4    
 - อุปกรณสงเสรมิงานเกษตร 4    4    
4 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย             
 - คาหนังสือ    434       
 - คาอุปกรณ 900 600       
 - คาเครื่องแบบ    434       

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเสรมิการจดัการศึกษาโรงเรยีน
ประถมสาธติ 

   

 - รวมแขงขันทางวิชาการใน
โครงการของประเทศ 

20 ครั้ง 4 8  8 

 - รวมแขงขันทางวิชาการและการ
นําเสนอผลงานในโครงการของ
ประเทศ 

10 ครั้ง 5 2  3 

 - ทัศนศึกษา 12 ครั้ง 4 4  4 
 - ประชุมอบรมสมัมนา                   20 ครั้ง 5 5 5 5 
 - กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูทองถิ่น 6 ครั้ง 2 2  2 
2 สงเสรมิศักยภาพนักเรียนโรงเรยีน

ประถมสาธติ 
      

 - การแขงขันกีฬาสาธติสัมพันธ 2 ครั้ง 2    
3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมสาธติ 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - หนังสือประกอบการเรียนการสอน 200 เลม 100 100   
 - โตะ เกาอ้ีนักเรียน 70 ชุด   70  
 - วัสดุการศึกษา 900 ชิ้น  300 300 300 
 - อุปกรณงานบานงานครัว 8 ครั้ง 4  4  
 - อุปกรณสงเสรมิงานเกษตร 8 ครั้ง 4  4  
4 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย 
      

 - คาหนังสือ 434 ชุด  434   
 - คาอุปกรณ 1,300 ชิ้น 900 600   
 - คาเครื่องแบบ 434 ชุด  434   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเสรมิการจดัการศึกษาโรงเรยีนประถม
สาธิต 

232,000 58,000 58,000 58,000 58,000 

2 สงเสรมิศักยภาพนักเรียนโรงเรยีนประถม
สาธิต 

44,000 44,000 - - - 

3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม
สาธิต 
 

238,425 59,600 59,600 59,600 59,625 

4 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย 

427,450 106,860 213,730 106,860 - 

 รวม 941,875 275,160 338,030 231,160 124,600

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. สงเสริมการจดัการศกึษา

โรงเรียนประถมสาธิต 
    232,000 

1.1 รวมแขงขันทางวิชาการใน
โครงการของประเทศ 

1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 35,000 บาท 35,000 

1.2 รวมแขงขันทางวิชาการและการ
นําเสนอผลงานในโครงการของ
ประเทศ 

1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 28,000 บาท 28,000 

1.3 ทัศนศึกษา 10 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 11,900 บาท 119,000 
1.4 ประชุมอบรมสมัมนา                   10 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 3,200 บาท 32,000 
1.5 กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูทองถิ่น 10 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 1,800 บาท 18,000 
2. สงเสริมศกัยภาพนกัเรียน

โรงเรียนประถมสาธิต 
   44,000 

2.1 การแขงขันกีฬาสาธติสัมพันธ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 44.000 บาท 44.000 
3 การพัฒนาการจัดการศกึษา

โรงเรียนประถมสาธิต 
   238,425 

3.1 คาวสัด ุ        
 - หนังสือประกอบการเรียนการ

สอน 
1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 32,000 บาท 32,000 

 - โตะ เกาอ้ีนักเรียน 70 ตัว 1 ตัว 1,400 บาท 98,000 
 - วัสดุการศึกษา 10 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 8,200 บาท 82,000 
 - อุปกรณงานบานงานครัว 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 18,425 บาท 18,425 
 - อุปกรณสงเสรมิงานเกษตร 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 8,000 บาท 8,000 

4 สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 

   427,450 



 
 

 

8

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
4.1 คาวสัด ุ       

 - คาหนังสือ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 187,000 บาท 187,000 
 - คาอุปกรณ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 111,150 บาท 111,150 
 - คาเครื่องแบบ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 129,300 บาท 129,300 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  941,875 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของโรงเรียนประถมสาธิต 
2. นักเรียนประถมศึกษา 
3. นักศึกษาและอาจารยคณะครศุาสตร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนประถมสาธิต 
1.2. จํานวนนักเรียนที่คงอยูของโรงเรียนประถมสาธิต 
1.3. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู 
1.4. จํานวนรอยละของนักเรียนทีผ่านการสอบคดัเลอืกเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
1.5. การบริหารและการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนา 
1.6. บุคลากร นักเรยีนและผูที่เก่ียวของมีความพงึพอใจในการใหบริการ 
1.7. นักเรียนและอาจารยคณะคุรศาสตรใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชพี 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศกึษา 
3.2. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบรายงานขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.2. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 1: 

นโยบายเรงดวนที่จะเริม่ดําเนนิการในปแรก 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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1.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
1.3.1 งานสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปฐมวัย) ตามสิทธิ   
 ท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน (งบแผนดิน) 
วงเงินงบประมาณ: 343,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)  : ดร.สุภัทรา   คงเรือง 
  

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย  ที่มุงเนนคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพและสอดคลองกับ
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน  

วัตถุประสงค   
1. เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัย 
2. เปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวชิาการทางการศึกษาปฐมวยั 
3. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัระดับชั้นอนุบาล 2–อนุบาล 3 จํานวน 122 คน 
1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการเรียนรูใหกับ  
 เด็กนักเรียนปฐมวัยจํานวน 4 ระดับชั้น 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ  
        2.1. เปาหมายเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรบันักศึกษาโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวัย 

      2.2. เปนแหลงคนควาวิจยัและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
2.3.  พัฒนาเดก็ปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทัง้ 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือใชในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู             
 ในการจดัการเรยีนการสอน             
2 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย             
 - จัดซื้อหนังสือเรียน             
 - จัดซื้อวสัดุ/อุปกรณการเรียน             
 - จัดซื้อคาเครือ่งแบบเรียน             
3 ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือใชใน ~1,000 ชิ้น 300 200 350 150
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูในการจัด   
 การเรียนการสอน   
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย    
 คาใชจาย    
 - จัดซื้อหนังสือเรียน ~200 เลม ~200 
 - จัดซื้อวสัดุ/อุปกรณการเรียน ~300 ชิ้น ~300 
 - จัดซื้อคาเครือ่งแบบเรียน 143 ชุด 143 
     

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 244,000 66,000 60,000 78,000 40,000
2 สนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเสีย 99,700 99,700 
 คาใชจาย  
 รวม 343,700 66,000 60,000 177,700 40,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. กิจกรรมหลักท่ี  1 จัดหาส่ือวัสดุ/       244,000 
 อุปกรณเพื่อพัฒนาการเรียนรู        

1.1 คาวัสดุสํานักงาน 2 คร้ัง ๆ ละ 2 งาน ๆ ละ 30,000 บาท 60,000 
 - หมึก Toner MFC-9160        
 - หมึก HP Laserjet 1020     
 - ผงหมึกถายเอกสารRicoเอเอฟ2015     
 - กระดาษถายเอกสาร     
 - กระดาษแฟกซ     
 - กาวแทงยูฮู     
 - ลวดเสียบกระดาษ     
 - คลิปดํา        
 - ลูกแม็กซ     
 - ลิควิดเปเปอร    
 - คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ       
 - ฯลฯ       

1.2 คาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียน-สอน 6 คร้ัง ๆ ละ 6 งาน ๆ ละ  24,000  144,000 
 - แบบฝกหัดคณิตคิดเร็ว     
 - แบบฝกเชาวปญญา อ.3 / ไอคิวเด็ก     
 - หนังสืออานใหแมฟง     
 - สมุดประจําตัวนักเรียน     
 - ปากกาไวทบอรด     
 - เทปผา     
 - กระดาษเทา-ขาว     
 - กระดาษสี  กระดาษสา     
 - กระดาษ 100 ปอนด     
 - ฟวเจอรบอรด     
 - กาว   ดินสอ  ปากกา     
 - กรรไกร  คัตเตอร     
 - เคร่ืองเหลาดินสอ        
 - สีโปสเตอร  สีเทียน  สีน้ํา     
 - พูกัน  ไมไอศกรีม  ไหมพรม     
 - ดินน้ํามัน     
 - ชุดเคร่ืองเลนภูมิปญญาทองถิ่น     
 - แฟมซองการบาน     
 - คาจางถายเอกสาร   
 - ฯลฯ   

1.3 คาวัสดุงานบาน-ครัวและการพยาบาล 4 คร้ัง ๆ ละ 4 งาน ๆ ละ 10,000 บาท        40,000 
 - น้ํายาลางจาน   
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - น้ํายาลางหองน้ํา    
 - น้ํายาเช็ดกระจก    
 - สเปรยปรับอากาศ    
 - ยาฉีดยุง    
 - กระดาษชําระ    
 - ผงซักฟอก    
 - ฟองน้ํา สกอตไบรท    
 - ไมถูพ้ืน    
 - ไมกวาด    
 - ท่ีถักผง    
 - ยาสามัญประจําบาน     
 - ฯลฯ    
2 กิจกรรมหลักท่ี 2 สนับสนุนการ         99,700 
 จัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย    

2.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ   28,600  
2.2 จัดซื้อวสัด/ุอุปกรณการเรียน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ   14,300  
2.3 จัดซื้อคาเครื่องแบบเรียน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ   42,000  

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   343,700

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ไดเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. ไดเปนแหลงคนควาวิจยัและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
3. ไดพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1.    นักศึกษาและอาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝกประสบการณวชิาชพี 
1.2.   การบริหารและการจดัการศึกษาปฐมวยัที่ไดรับการพฒันา 
1.3.   บุคลากร เด็กปฐมวัยและผูที่เก่ียวของมคีวามพึงพอใจในการใหบริการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ใชแบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.2. ใชแบบรายงานขอมูลการสําเรจ็การศึกษาของนักเรียน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 1: 

นโยบายเรงดวนที่จะเริม่ดําเนนิการในปแรก 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร 1 : การ

สรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 

ยุทธศาสตร 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1.1 งานบรหิารจัดการคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 209,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต  

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมาก
ข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหมีครุภัณฑสภาพดี พรอมใชงานในการจัดการศึกษา โดยการจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ

ใหอยูในสภาพดี 
3. เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
4. เพ่ือประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักทั่วไปเปาหมาย 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาเขาใหมคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน   300  คน 
1.2 นักศึกษาที่คงอยูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรียนรู

ตลอดภาคเรียน 
1,069 คน 

1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไดครบ
ตลอดภาคเรียน  

2 ภาคเรยีน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. จัดการศึกษาและการดําเนินงานมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
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2.2. วัสดุ และครภุณัฑที่พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
2.3. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินงานและจัดการศึกษาของคณะแลวเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งคณะกรรมการประชาสมัพันธ             
2 ออกประชาสัมพันธรับนักศึกษา             
3 สํารวจวสัดทุี่ขาด ครภุัณฑที ่ชํารุด             
4 จัดซื้อวสัด ุ             
5 จางเหมาบริการ             
6 ซอมแซมครภุณัฑ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อวัสดุ  ครั้ง 10 2 3 3 2 
2 จางเหมาบริการ ซอมแซมครภุัณฑ ครั้ง 10 2 3 3 2 
3 ประชาสัมพันธคณะ ครั้ง 7 3 4   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อวัสดุ  89,600 22,400 22,400 22,400 22,400 
2 จางเหมาบริการ 50,000 15,000 15,000 15,000 5,000 
3 ซอมแซมครภุณัฑ 50,000 15,000 15,000 15,000 5,000 
4 ประชาสัมพันธคณะ 20,000 10,000 10,000   
 รวม 209,600 62,400 62,400 52,400 32,400 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ 

ซอมแซมครภุณัฑ และจางเหมา
บริการ 

    189,600

1.1 คาวัสดุ       89,600 
1.2 คาใชสอย       

 - คาจางเหมาบริการ 10 คร้ังๆละ     50,000 
 - คาใชสอย/ซอมแซมครุภัณฑ 10 คร้ังๆละ     50,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    20,000

2.1 คาใชสอย     
 - คาเบ้ียเล้ียง 6 คนๆละ 7 คร้ังๆละ 210 บาท 8,820
 - วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงไปราชการ    7 คร้ังๆละ 1,097.14 บาท 7,680 
 - คาบํารุงรถตู    7 คร้ังๆละ 500 บาท 3,500
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  209,600
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หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพรอมใชงาน และใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ 
2. นักศึกษาไดใชทารัพยากรในการจัดการศึกษาอยางคุมคา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษานักศึกษาเขาใหมคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  300  คน 
1.2. จํานวนนักศึกษาไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดภาคเรียน 
1.3.  จํานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี

 
1.1.2 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนคณะวทิยาศาสตรฯ  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 90,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ น้ัน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนา
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อุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
คณิตศาสตร และเนื่องจากในบางรายวิชา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองการผูที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
น้ัน โดยเฉพาะจึงจําเปนตองเชิญวิทยากรและอาจารยสอนพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณตรงจากวิทยากร
และอาจารยพิเศษ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหภาควิชาและสาขาวิชามีอิสระและมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือปอนใหสังคม และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูกับอาจารยพิเศษและวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชานั้น ๆ 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดจางอาจารยพิเศษ 4 รายวชิา 
1.2 เชิญวิทยากรบรรยายในรายวชิาตาง ๆ 10 รายวชิา 
1.3   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรียนรูครบตลอดภาคเรยีน 
2.2. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงเพ่ิมเติม 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศกึษาที่สาํเร็จการศึกษาตามเวลา   
3.2. นักศึกษาไดรับความรูและสําเรจ็การศึกษาตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขออนุญาตเชิญวิทยากร/จางสอนพิเศษ             
2 เชิญวิทยากร/สอนพิเศษ             
3 ดําเนินการสอนพิเศษ/บรรยาย             
4 ประเมินผลการบรรยาย/การสอน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เชิญวิทยากรบรรยาย ครั้ง 20 6 4 6 4 
2 จางสอนพิเศษ วิชา 6 3  3  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เชิญวิทยากร 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
2 จางสอนพิเศษ 54,000 27,000  27,000  
 รวม 90,000 36,000 9,000 36,000 9,000 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เชิญวิทยากร

และจางอาจารยสอนพิเศษ 
      90,000 

1.1 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย 20 คร้ัง 
60 ชม. 

20 คร้ังๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 36,000 

1.2 จางสอนพิเศษ  6 วิชาๆละ 45 ชม.ๆละ 200 บาท 54,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  90,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูสาํเร็จการศึกษาไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของนายจางทีมี่ตอผูสําเร็จการศึกษา 
3. ผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่เขามาใหม 
1.3. จํานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 
1.4. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี
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1.1.3 พัฒนาบุคลากรในคณะวทิยาศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 129,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนตองสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหบุคลากรในคณะไดเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้งสามารถใชศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยในการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ   

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบุคลากรไดรบัการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่เก่ียวของในสาขาวิทยาศาสตร 
2. เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและประสบการณในการนําวิชาความรูมาสอนนักศึกษา 
3. เพ่ือใหบุคลากรไดไปราชการที่เก่ียวของในสาขาวิทยาศาสตร 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ 66 คน/ป 
1.2 มีการไปประชุมและไปราชการ 15 คน/ป 
   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรมคีวามรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน 
2.2. นักศึกษาไดรับการถายทอดความรูและประสบการณจากอาจารย 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง 
3.2. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรียนรูครบตลอดภาคเรยีน 
3.3. นักศึกษาไดรับความรูและสําเรจ็การศึกษาตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรม สัมมนา              
2 ศึกษาดูงาน             
3 ไปประชุม/ไปราชการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 65 คน 20 20 15 11 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 ไปราชการ/ไปประชุม 20 คน 6 6 6 2 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 99,000 22,500 30,000 30,000 16,500 
2 ไปราชการ/ไปประชุม 30,000 3,000 12,000 10,000 5,000 
 รวม 129,000 25,500 42,000 40,000 21,500 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. กิจกรรมหลักท่ี 1  อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 
    99,000 

1.1 คาใชสอย        
 - คาเบ้ียเล้ียง (65*4*210)  65 คนๆละ 4 วันๆละ 210 บาท 54,600 
 - คาพาหนะ (42*2*400) 30 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท 24,000 
 - คาท่ีพัก (7*1*500) 7 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท 3,500 
 - คาใชัรถมหาวิทยาลัย(6*500) 6 คร้ังๆละ   500 บาท 3,000 
 - คาน้ํามันรถไปราชการ    9,600 
 - คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา    4,300 

2 กิจกรรมหลักที  2  การประชมุและ  
ไปราชการ 

   30,000 

2.1 คาใชสอย        
 - คาเบ้ียเล้ียง (15*4*210)  15 คนๆละ 4 วันๆละ 210 บาท 6,300 
 - คาพาหนะ (15*2*200) 15 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท 6,000 
 - คาท่ีพัก (15*1*700) 15 คนๆละ 1 คืนๆละ 700 บาท 10,500 
 - คาใชัรถมหาวิทยาลัย(6*500) 6 คร้ังๆละ   500 บาท 3,000 
 - คาน้ํามันรถ/คาทางดวน    4,200 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   129,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางดาน
วิชาการ 

2. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินกิจกรรมทางวชิาการดานตาง ๆ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู 
1.2. อาจารยที่เขารบัการอบรม สัมมนา นําความรูมาถายทอดใหนักศึกษาไดรับ 
1.3. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรไดรับความรูและประสบการณเพ่ิม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
                 ดําเนินการไดทันท ี

1.1.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 541,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแตปการศึกษา 2549 มีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 14 
หลักสูตร   มีหนวยงานภายในคณะที่รับผิดชอบในการดําเนินการดานกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบไปดวย 2 ภาควิชา 
และ 14 สาขาวิชา   

ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายตามปรัชญาของการจัดการศึกษาเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตที่
มุงเนนคุณภาพ คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาและสาขาวิชา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหภาควิชาและสาขาวิชามีอิสระและมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือปอนใหสังคม และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
3. เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ซื้อวัสดุ ซอมแซมครภุัณฑ และจางเหมาบริการ 14 สาขา 30 ครั้ง 
1.2 ศึกษาดูงาน  11 สาขา 
1.3 คาใชจายในการอบรมสัมมนา 1 สาขา 
1.4 จัดวทิยากรบรรยายสาขาคหกรรมศาสตร 1 ครั้ง 
1.5 จัดวทิยากรอบรมคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 
1.6 อบรมและศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร 1 ครั้ง 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.7 คาใชจายในการอบรมสัมมนา 2 ครั้ง 
1.8 จัดอบรมเทคโนโลยีหุนยนตเบ้ืองตน 2 รุน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
ทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพรอมในการใชดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจางเหมาบริการและซอมแซมครภุัณฑเพ่ือใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะแลว

เสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. มีกิจกรรมการศกึษาดูงานในเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อวัสดุ ซอมแซมครภุัณฑ และจางเหมาบริการ 14 สาขา             
2 ศึกษาดูงาน  11 สาขาวชิา             
3 คาใชจายในการอบรมสัมมนา             
4 จัดวทิยากรบรรยายสาขาคหกรรมศาสตร             
5 จัดวทิยากรอบรมคอมพิวเตอร             
6 จัดอบรมและศกึษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร             
7 คาใชจายในการอบรมสัมมนา             
8 จัดอบรมเทคโนโลยีหุนยนตเบ้ืองตน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อวัสดุ ซอมแซมครภุัณฑ และจาง
เหมาบริการ 14 สาขา 

40 ครั้ง 10 10 10 10 

2 ศึกษาดูงาน  10 ครั้ง 4 3 3  
3 คาใชจายในการอบรมสัมมนา 10 คน 2 2 4 2 
4 จัดวทิยากรบรรยายสาขาคหกรรม

ศาสตร 
30 ชม.  1   

5 จัดวทิยากรอบรมคอมพิวเตอร 1 ครั้ง  1   
6 จัดอบรมและศกึษาดูงาน 

ดานสาธารณสขุศาสตร 
1 ครั้ง 1   

7 คาใชจายในการอบรมสัมมนา 2 ครั้ง  2 
8 จัดอบรมเทคโนโลยีหุนยนตเบ้ืองตน 2 รุน  2 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซื้อวัสดุ ซอมแซมครภุัณฑ และจางเหมา
บริการ 14 สาขา 

250,130 60,000 70,000 70,000 50,130 

2 ศึกษาดูงาน 10 สาขาวชิา 160,620 75,000 40,000 40,000 5,620 
3 คาใชจายในการอบรมสัมมนา-เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม 
40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4 จัดวทิยากรบรรยายสาขาคหกรรมศาสตร 3,600  3,600   
5 จัดวทิยากรอบรมคอมพิวเตอร 21,000  21,000   
6 จัดอบรมและศกึษาดูงานดาน  

สาธารณสุขศาสตร 
24,750 24,750    

7 คาใชจายในการอบรมสัมมนา-สาขา 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

18,700  9,350 9,350  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 จัดอบรมเทคโนโลยีหุนยนตเบ้ืองตน 22,200  22,200   
 รวม 541,000 169,750 176,150 129,350 65,750 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลักที่ 1 ซื้อวัสดุ ซอมแซม

ครุภัณฑ และจางเหมาบริการ 
      250,130 

1.1 คาใชสอย        
 - คาซอมแซมครุภัณฑ        40,000 
 - คาจางเหมาบริการ        20,000 

1.2 คาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกถาย
เอกสาร กระดาษมีเสน ปากกา ดินสอ 
ฯลฯ  

   190,130 
  

2 กิจกรรมหลักที่ 2 ศึกษาดูงาน    160,620
2.1 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (จัดการ) 
    

   1) คาใชสอย    80,000 
 - คาเบี้ยเลี้ยง  15 คนๆละ 5 วันๆละ 210 บาท 15,750 
 - คาที่พัก  15 คนๆละ 4 วันๆละ 500 บาท 30,000 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง       31,250 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    3,000 

2.2 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมีดานกระบวนการ
กลั่นนํ้ามันดิบและกระบวนการแยกแกส
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมปโตรเลียม 1 
คร้ัง 

    

 1) คาใชสอย    12,000 
 - คาเบี้ยเลี้ยง  5 คนๆละ 2 วันๆละ 210 บาท 2,100 
 - คาที่พัก  5 คนๆละ 2 วันๆละ 500 บาท 5,000 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    3,900 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    1,000 

2.3 ศึกษาดูงานดานอาชีว  อนามัยและความ
ปลอดภัย 

    

 1) คาใชสอย    7,400 
 - คาเบี้ยเลี้ยง        400 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    5,000 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    2,000 

2.4 ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการอาหาร    
 1) คาใชสอย    3,000 
 - คาเบี้ยเลี้ยง     840 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    1,660 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    500 

2.5 ศึกษาดูงานดานชีววิทยา     
 1)คาใชสอย    3,000 
 - คาเบี้ยเลี้ยง     840 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    1,660 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    500 

2.6 ศึกษาดูงานดานคหกรรมศาสตร     
 1) คาใชสอย    5,400 
 - คาเบี้ยเลี้ยง     1,400 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    3,000 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    1,000 

2.7 ศึกษาดูงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร     
 1) คาใชสอย    8,880 
 - คาเบี้ยเลี้ยง     1,380 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    4,500 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    3,000 

2.8 ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งแวดลอมของเขตอุตสาหกรรมอม
ตนคร 

    

 2.8.1 คาใชจายในการไปราชการติดตอ
และสํารวจเสนทาง 

    

 1) คาใชสอย    6,290 
 - คาเบี้ยเลี้ยง     1,650 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    3,500 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    500  
 - คาทางดวน    640  
 2.8.2 คาใชจายในการศึกษาดูงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดลอม
ของเขตอุตสาหกรรมอมตนคร 

    

 a. คาใชสอย    20,080  
 - คาเบี้ยเลี้ยง        2,940 
 - คาที่พัก       6,000 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    8,500 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    2,000  
 - คาทางดวน    640  

2.9 ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึงไทย จ.นครปฐม และ
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

    

 1)คาใชสอย     
 - คาเบี้ยเลี้ยง     4,570 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    1,440 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    2,130 

2.10 ศึกษาดูงานดานเกษตรศาสตร    1,000 
 a. คาใชสอย    10,000  
 - คาเบี้ยเลี้ยง     2,460  
 - คาที่พัก    3,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง    3,540 
 - คาใชรถมหาวิทยาลัย    1,000 

3 กิจกรรมหลักที่  3  คาใชจายในการ
ไปอบรมสัมมนาของอาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   40,000 

3.1 คาใชสอย     
 - คาเบี้ยเลี้ยง (8*4*210)    6,720 
 - คาที่พัก (5*2*500)    5,000 
 - คาเดินทาง     6,280 
 - คาลงทะเบียน    22,000 

4 กิจกรรมหลักที่  4  จัดวิทยากรบรรยา
สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร 

   3,600 

4.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวิทยากร(6*600)    3,600 

5 กิจกรรมหลักที่  5  จัดอบรมดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร 

   21,000 

5.1 คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร (30*600บาท)    18,000 

5.2 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุอบรม    3,000 

6 กิจกรรมหลักที่  6  อบรมและศึกษาดู
งานดานการสาธารณสุขศาสตร 

   24,700 

 1) คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร (4*600)    2,400 
 2) คาใชสอย     
 - คาเบี้ยเลี้ยง (7 คน)    4,200 
 - คาที่พัก    1,600 
 - คานํ้ามัน    15,000 
 - คาบํารุงรถบัสมหาวิทยาลัย    1,500 

7 กิจกรรมหลักที่  7  อบรมเทคโนโลยี
หุนยนตเบื้องตน สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

   22,200 

 รุนที่ 1 วันที่ 18-19 ม.ค.53     
 รุนที่ 2 วันที่ 21-22 ม.ค.53     
 1) คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร (24*300)    7,200 2 รุน 
 2) คาใชสอย     
 - คาอาหาร  4 มื้อๆละ 25 คนๆละ 75 บาท 7,500 2 รุน 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 8 มื้อๆละ 25 คนๆละ 25 บาท 5,000 2 รุน 
 3) คาวัสดุ     
 - คาวัสดุในการอบรม    2,500 

8 กิจกรรมหลักที่ 7 คาใชจายในการไป
อบรมสัมมนาของอาจารยสาขาวิชา

   18,700 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

8.1 คาใชสอย    
 - คาเบี้ยเลี้ยง (140*2*5)    1,400 
 - คาพาหนะ (200*2*5)    2,000 
 - คาลงทะเบียน     15,300 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   541,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. สาขาวิชา 14 สาขาและ 2 ภาควิชามีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดภาคเรยีน 
1.2. จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศกึษา และรอยละของนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามเวลา 
1.3. ภาควชิาและสาขาวิชามีงบประมาณเพียงพอใชในการบริหารจัดการการศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.5 โครงการสนับสนุนบคุลากรดานการวิจัย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 35,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาวิจัยจะทําใหความรูความสามารถในการใชวิทยาศาสตรสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรมและ

เปนการแสดงศักยภาพของผูวิจัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนตองพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรไดรัมี
การศึกษาคนควาและไดรับองคความรูดานการวิจัยที่เก่ียวของซึ่งจะสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การสรางองคความรูใหม รวมทั้งการแกไข
ปญหาทองถิ่นตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถดานการวิจัย 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บุคลากรรวมกิจกรรมการพัฒนาดานการวิจัย    1 ครั้ง 50 คน     

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ทําใหเกิดนักวิจยัที่มีคุณภาพ 
2.2. ทําใหมีการพัฒนางานวิจัย 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักวิจัยไดรวมอบรมและมีการพัฒนางานวจิัยครบตามเวลาที่กําหนด 
3.2. มีรายงานการประเมินผลการอบรมตามหลักสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน/การวิจยัทีใ่ชความรูทาง
วิทยาศาสตรในการแกไขปญหา/การแลกเปลี่ยนงานวิจยั
ทางไกล 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน/ 
การวิจัยทีใ่ชความรูทางวทิยาศาสตร
ในการแกไขปญหา/การแลกเปลี่ยน
งานวิจัยทางไกล 

50 คน  50   
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยที่ใช
ความรูทางวิทยาศาสตร ในการแกไข
ปญหา/การแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางไกล 

35,700  20,000 15,700  

 รวม 35,700  20,000 15,700  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลกัที่ 1   การอบรม

การวิจัยในชั้นเรียน/การวจัิย
ที่ใชความรูทางวทิยาศาสตร
ในการแกไขปญหา/การ
แลกเปล่ียนงานวิจัยทางไกล 

    35,700

1.1 คาตอบแทน       10,800 
 - คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600
 - คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท 7,200

1.2 คาใชสอย       19,500 
 - คาอาหารวาง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาอาหาร  50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 75 บาท 7,500 
 - คาที่พัก       2,000
 - คาพาหนะ       5,000

1.3 คาวสัด ุ       5,400 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  35,700

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถดานการวิจยั 
2. มีงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรที่รวมการพฒันาดานการวิจัย 
1.2. จํานวนงานวิจยัที่เพ่ิมข้ึน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความรูความเขาใจผูเขารับการอบรม 
3.2. สรุปผลการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.1.6 โครงการจดังานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติป 2553 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดา

แหงวิทยาศาสตรไทย” ซึ่งมีพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตรและดาราศาสตร ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่
ตําบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ไดอยางแมนยํา นับเปนพระมหากษัตริยองคปฐมที่ดําริ
สรางไทยใหกาวทันโลก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหมีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
กําหนดในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา ในป พ.ศ. 2527 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดรวมหนวยงานที่เก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติข้ึนเปนครั้งแรกระหวางวันที่ 18 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยมีเปาหมายในการ
ขยายกิจการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกวางขวางและพรอมเพรียงกันทั่วโลก ในป พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรข้ึนเปนประจําทุกปโดยได
สนับสนุนงบประมาณครั้งแรกในป พ.ศ. 2529 และไดขยายเครือขายในการจัดงานวิทยาศาสตรแหงชาติไปยังสถาบัน
ตางๆ ทั่วทุกภูมิภาค ในนามของคณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติจนถึงปจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงรวมกับกระทรวง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภมิูภาคประจําป พ.ศ. 2553 ข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระ

บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 
2. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนสนใจศึกษา คนควาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งเปดโอกาส

ใหเยาวชน ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการพัฒนาประเทศ 
5. เพ่ือเปนการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดนทิรรศการของโปรแกรมวชิา 14 โปรแกรม 
1.2 จัดนทิรรศการของหนวยงานภายนอก 10 หนวยงาน 
1.3 จัดการประกวดและแขงขันกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 10 กิจกรรม 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษา คณาจารยและบคุลากรในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ให

ความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยความยินด ี
2.2. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมคีวามพึงพอใจในการไดเขารวมกิจกรรม 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการจัดกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด 
3.2. กิจกรรมที่จัดมกํีาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจดัไดตรงกับเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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  แตงตั้งคณะกรรมการ             
3 ประชุมจัดเตรียมงาน             
4 ดําเนินการจัดกิจกรรม             
5 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  กิจกรรมจัดนิทรรศการ 40,000     40,000 
2 การประกวด แขงขัน  93,000     93,000 
3 คายวิทยาศาสตร 17,000     17,000 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  กิจกรรมจดันิทรรศการ 40,000    40,000 
2 การประกวด แขงขัน  93,000    93,000 
3 คายวทิยาศาสตร 17,000    17,000 
 รวม 150,000    150,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลกัที่  1  จัด

นิทรรศการทางวิชาการของ 
10  หนวยงาน 

    40,000

1.1 คาใชสอย        
 - คาจางเหมาบรกิาร       10,000 

1.2 คาวสัดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ, 
ปายไวนิล ฯลฯ 

      30,000 

2 กิจกรรมหลกัที่  2  การ
ประกวด แขงขัน 10 กิจกรรม 

    93,000

2.1 คาตอบแทน     4,000
 - กรรมการตัดสิน (5*400*2)    4,000

2.2 คาใชสอย    43,000 
 - คาจางเหมาบรกิาร    43,000

2.3 คาวสัดุ     46,000 
3 กิจกรรมหลกัที่  3  กิจกรรม

คายวิทยาศาสตร     
   17,000

3.1 คาตอบแทนวทิยากร    4,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
3.2 คาใชสอย    10,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500 
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 3 มื้อ 50 บาท 7,500 

3.3 คาวสัดุในการจดักิจกรรมคาย 
เชน กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ 

      3,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  150,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีั้งภาครฐัและเอกชน 
2. มีงานแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. ผูเขารวมงานไดรับประโยชนและความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนครู อาจารย นักเรยีน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรม 
1.2. จํานวนครู อาจารย นักเรยีน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารวมจดันิทรรศการ 
1.3. จํานวนนักเรียน นักศึกษา เขารวมประกวดและแขงขัน 
1.4. จํานวนกิจกรรมในงาน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
      ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.7 งานพฒันาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชวีอนามัย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 7,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่สาขาวิชาอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาเปนปแรกและไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการเก็บคาบํารุง
การศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชานั้นมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมจากเดิม 2, 000 บาทตอคน เพ่ือเปน
คาใชจายในการพัฒนาดานกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาใหมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายตามปรัชญาของการจัดการศึกษาเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตของ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยที่มุงเนนคุณภาพ คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคม
และประเทศชาติ คณะวิทยาศาสตรจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ของสาขาวิชา ดัง
รายละเอียดตามโครงการ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอาชีวอนามัย ใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหสาขาวิชา มีอิสระและมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือปอนใหสังคมและเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีโครงการที่ขออนุมัติใชงบประมาณของสาขาวิชาที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ  
1 โครงการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอาชวีอนามยัเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 
3.2. มีแผนการใชจายงบประมาณ และอนุมัติเบิกจายในกิจกรรมตางๆเพ่ือใชในการดําเนินการ  
3.3. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาการเรยีนการสอนของสาขาวิชาและภาควิชา             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาการเรยีนการสอนของ 1 ครั้ง   1  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สาขาวชิาและภาควิชา 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาการเรยีนการสอนของสาขาวิชาและ
ภาควชิา 

   7,200  

 รวม      

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. กิจกรรมหลกัที่  1  พัฒนาการ

เรียนการสอนของสาขาวิชา
และภาควิชา 

    7,200 

1.1 คาตอบแทนวทิยาการ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย        1,600 

 - คาจางเหมาบรกิาร        
1.3 คาวสัด ุ       2,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  7,200 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวชิาอาชวีอนามัยมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีโครงการที่ขออนุมัติใชงบประมาณของสาขาวิชาที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
1.2. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2 สํานักงานอธิการบดี 

1.2.1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(แผนดิน) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 24,344,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)  : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ขาราชการพลเรือน 44 อัตรา 
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางวชิาการ 20 ตําแหนง 
1.3 ผูดํารงตําแหนงบริหารไมมีวาระ 1 อัตรา 
1.4 ผูดํารงตําแหนงบริหารมีวาระ 26 อัตรา 
1.5 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และงานจางเหมา 12 เดือน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จายเงินเดือนขาราชการพลเรอืน คาตอบแทนผูดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร 

            

2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และการจางเหมาตางๆ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จายเงินเดือนขาราชการพลเรอืน 
คาตอบแทนผูดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ ผูดาํรงตําแหนงบริหาร 

12 เดือน 3 3 3 3 

2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และการจางเหมา
ตางๆ 

3 ครั้ง 1 1 1  

     

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จายเงินเดือนขาราชการพลเรอืน 
คาตอบแทนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ผู
ดํารงตําแหนงบริหาร 

21,429,500 5,357,375 5,357,375 5,357,375 5,357,375 

2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และการจางเหมาตางๆ 2,914,500 432,000 1,025,250 1,025,250 432,000 
 รวม 24,344,000 5,789,375 6,382,625 6,382,625 5,789,375 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. จายเดือนขาราชการพลเรือน 

คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร 

       

 งบบุคลากร        
1.1 เงินเดือน       14,111,900 

 - ขาราชการพลเรือน 44 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 908,341.67 บาท 10,900,100 
 - เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1 

เทา 
20 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 

127,300 
บาท 1,527,600 

 - เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ
ขาราชการ ตําแหนงทางวิชาการ 
1 เทา 

20 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 127,300 บาท 1,527,600 

 - เงินชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตน 

2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 1,850 บาท 22,200 

 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมี
วาระ 

1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 11,200 บาท 134,400 

 งบดําเนินงาน       
1.2 คาตอบแทน       

 - ตําแหนงผูบริหารมีวาระ 26 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 609,800 บาท 7,317,600 
1.3 คาใชสอย       

 - คาจางเหมาบริการ (ทําความ
สะอาด) 

1 งานๆละ 12 เดือนๆละ 144,000 บาท 1,728,000 

1.4 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุ       1,186,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  24,344,000 

 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีการบริหารบคุลากร การเงินและงบประมาณที่ดตีอการดาํเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากร 
1.2. จํานวนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
1.3. จํานวนผูดํารงตาํแหนงบรหิาร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 
1.1 งานจัดการเรยีนการสอนและสนับสนุนวิชาการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 278,960 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปการศึกษา 2552-2553 หรือปงบประมาณ 2553 คณะครุศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตั้งแต

ชั้นป 1 ถึง 5 จาํนวนประมาณ 668 คน ใน 7 โปรแกรมวชิา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศกึษา คณิตศาสตร วทิยาศาสตร
ทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษาและศิลปนาฏดรุิยางค  

ซึ่งตามปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันคณะครุศาสตรมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานการศกึษา
หรอืครุศาสตร ใหสอดคลองกับแผนพฒันาประเทศ แผนการพฒันาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศกึษา และความตองการของ
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สังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันมีขอมูลเชิงประจักษวาสังคมและทองถิ่นยังมปีญหาขาดแคลนบัณฑิตดานการศึกษาหรือครุ
ศาสตรที่มีคุณภาพในสาขาหรือวิชาเอกตางๆ ทีส่อดคลองกับการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา เชน การจัดกลุม
สาระการเรยีนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน   

จากสภาพ และภารกิจดังกลาว คณะครุศาสตร จึงจําเปนตองดําเนินการตามวัตถุประสงคและภารกิจโดยการรับนักศึกษา
ใหมและผลิตบณัฑิตดานการศกึษาหรือครุศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูรวมทั้งสนับสนุนวิชาการแกนักศึกษาที่คงอยู
ใหครอบคลุมความตองการของสังคมและทองถิน่อยางสมบรูณและมคีุณภาพเพ่ิมมากขึ้น  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษาและการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
3. เพ่ือสนับสนุนวิชาการและการเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักศึกษาที่เขาใหมคณะครุศาสตร  300 คน 
1.2 มีนักศึกษาทีค่งอยูของคณะครศุาสตร 668 คน 
1.3 มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรู 7 โปรแกรม

วิชา/
สาขาวชิา 

1.4 มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการสอนโดยนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ สําหรับคณาจารย 

38 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะครศุาสตรไดศึกษาเรยีนรูตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวชิาหรือ

สาขาวชิาและทุกคน 
2.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะครุศาสตรไดศึกษาเรียนรูตามแผนการศึกษาในทกุโปรแกรมวชิาหรือ

สาขาวชิาและทุกคน 
2.3. นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
2.4. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชีพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะครศุาสตรไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดภาคเรยีน 
3.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะครุศาสตรไดศึกษาเรียนรูครบตลอดภาคเรียน 
3.3. นักศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดรายละเอียด
การปฏิบัติงานประจําป 

            

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
3 พัฒนาการเรยีนรูตามแผนการศกึษาฯ             

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะคณาจารยดาน
การจัดการสอนโดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
สูการเรยีนการสอน 

            

5 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณฯ, 

            

6 จัดกิจกรรมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

7 จัดกิจกรรมเสรมิสรางภาวะผูนําใหกับนักศึกษา             
8 จัดกิจกรรมจติอาสา             
9 ติดตามและประเมินสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิาน
ประจําป 

ครั้ง 1 1    

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน ครั้ง 1 1    

3 พัฒนาการเรยีนรูตามแผนการศกึษาฯ ครั้ง 3 1 1 1  
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะคณาจารยดานการจดัการ
สอนโดยนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการสูการเรียนการสอน 

ครั้ง 2  1 1  

5 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณฯ, 

ครั้ง 1   1  

6 จัดกิจกรรมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้ง 10 1 3 4 2 
7 จัดกิจกรรมเสรมิสรางภาวะผูนําใหกับ

นักศึกษา ครั้ง 1   1  

8 จัดกิจกรรมจติอาสา ครั้ง 1  1   
9 ติดตามและประเมินสรุปผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ครั้ง 4  2 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานประจําป -     

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     
3 พัฒนาการเรยีนรูตามแผนการศกึษาฯ 163,900 40,000 65,000 58,900  
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ

คณาจารยดานการจัดการสอนโดยนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสูการเรยีน
การสอน 
 

50,000  25,000 25,000  

5 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
ฝกประสบการณฯ 

23,000   23,000  

6 จัดกิจกรรมทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 14,060 2,000 5,000 4,060 3,000 
7 จัดกิจกรรมเสริมสรางภาวะผูนําใหกับ

นักศึกษา 23,000   23,000  

8 จัดกิจกรรมจติอาสา 5,000  5,000   
9 ติดตามและประเมินสรุปผลการจดักิจกรรม

การเรียนรู -     

 รวมทั้งส้ิน 278,960 42,000 100,000 133,960 3,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  พัฒนาการ

เรียนรูตามแผนการศึกษาฯ 
    163,900

1.1 คาใชสอย 60 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ  บาท 80,000 
1.2 คาวัสดุ  คร้ังๆละ  รายการๆละ  บาท 110,400 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
2 กิจกรรมหลกัที่  2  

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะคณาจารยดานการ
จัดการสอนโดยนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ 

  50,000 

2.1 คาตอบแทน     20,000 
2.2 คาใชสอย 40 คนๆละ 4 วันๆละ 125 บาท 20,000 
2.3 คาวัสดุ       10,000 
3 กิจกรรมหลกัที่  3 พัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
   65,060 

 กิจกรรมยอย 3.1 จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณ 

      23,000 

3.1 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800 
3.2 คาใชสอย        

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 48 คนๆละ 6 มื้อๆละ 22.5 บาท 6,480 
3.4 คาวัสดุ       5,720 

 กิจกรรมยอย 3.2 กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      14,060 

3.5 คาตอบแทน       3,000 
3.6 คาใชสอย       3,600 
3.7 คาวัสดุ 

 
      7,460 

 กิจกรรมยอย 3.3 กิจกรรม
เสริมสรางภาวะผูนํา 

      23,000 

3.8 คาใชสอย       9,000 
3.9 คาวัสดุ       14,000 

   กระดาษ A3        
   กระดาษ A4        
   แฟม        
   กระดาษสี        
      อ่ืน ๆ         
 กิจกรรมยอย 3.4 กิจกรรมจติ
อาสา 

       

3.10 คาใชสอย       5,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   278,960 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีนักศึกษาคณะครุศาสตรที่เขาใหม ชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน  300 คน 
2. มีนักศึกษาคณะครศุาสตรทีค่งอยู ชั้นปที่ 2 – 5  ทุกสาขาวชิา จํานวน  668 คน 
3. มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรูสําหรับนักศึกษา 7 สาขา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเขาใหมคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 รอยละ 80 
1.2. จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 2 – 5 ทุกสาขาวิชาคงอยู รอยละ 95 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่ทาํใหนักศึกษาสําเร็จการศกึษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
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3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2 โครงการปรับปรงุและพัฒนาโครงการสรางและระบบการบริหารจัดการศึกษาครุศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 55,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
ในการจดัการศกึษา เพ่ือการผลิตคร ูรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาวชิาชีพครูตามวตัถุประสงคและภาระหนาที่ของ

มหาวทิยาลัยราชภฏั โดยเฉพาะภารกิจในดานการใหการศกึษา หรือการสอน การวิจยั การใหบริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยทีางการศึกษา และการทะนุบํารุงศลิปวฒันธรรมทางการศึกษา น้ันคณะครศุาสตรเปนหนวยงานที่รบัผดิชอบหลกั 

ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดงักลาวนั้น คณะครศุาสตรตองมกีารจดัโครงสรางและพฒันาระบบการบริหารจดัการ
เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลจุุดประสงคของมหาวทิยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การพัฒนาบคุลากรและกา
ประสาน 
งานกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง และมีสํานกังานคณะเปนหนวยงานในการกาํกับดูแลและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามภาระหนาทีก่ารจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิตดานครุศาสตรรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนา
วิชาชีพครตูามวตัถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏดังกลาวขางตน 

โดยในการดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองใชวสัดุอุปกรณและคาใชสอยในการดําเนินงานพฒันาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของคณะอยางตอเนื่องตลอดทั้งปตอไป  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการศึกษาครุศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
2. เพ่ือจัดทรัพยากรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตรและการพัฒนาวิชาชีพครู 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทรัพยากรสนับสนุนการรับนักศึกษาที่เขาใหมคณะครุศาสตร  300 คน 
1.2 จัดทรัพยากรเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาํหรับนักศึกษาที่คงอยูของ

คณะครุศาสตร 
 

668 
 
คน 

1.3 มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ การวิจัย งานกิจการนักศึกษา 
และการบริการวชิาการ 

7 โปรแกรม
วิชา/
สาขาวชิา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะครศุาสตรไดศึกษาเรยีนรูตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวชิาหรือสาขาวชิา

และทุกคน 
2.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะครุศาสตรไดศึกษาเรียนรูตามแผนการศึกษาในทกุโปรแกรมวชิาหรือ

สาขาวชิาและทุกคน 
2.3. นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะครศุาสตรไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดภาคเรยีน 
3.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะครุศาสตรไดศึกษาเรียนรูครบตลอดภาคเรียน 
3.3. ผูสาํเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดรายละเอียด
การปฏิบัติงานประจําป 

            

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
3 จัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อธํารงรกัษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
            

4 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิาน
ประจําป 

ครั้ง 1 1    

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน ครั้ง 1 1    

3 จัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เพ่ือธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

ครั้ง 2  1 1  

4 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ครั้ง 1    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิานประจําป -     

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     
3 จัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

55,000   25,000 25,000 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม -     

 รวมทั้งส้ิน      

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดกิจกรรม

พัฒนาทรพัยากรบคุคลเพือ่
ธํารงรกัษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

    

1.1 คาตอบแทน        15,000 
1.2 คาใชสอย      

 - คาเบี้ยเลี้ยง ทีพั่ก พาหนะและ
คาเบี้ยประชุมกรรมการประจํา
คณะ 

     
 

10,000 

 - คาบํารุงสภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร 

  5,000 

1.3 คาวสัด ุ   25,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   55,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีทรัพยากรสนบัสนุนการรับนกัศึกษาที่เขาใหมคณะครุศาสตร 
2. มีทรัพยากรเพือ่การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาํหรับนักศึกษาทีค่งอยูของคณะครุศาสตร 
3. มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ การวิจัย งานกิจการนักศึกษา และการบริการวชิาการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเขาใหมคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 รอยละ 80 
1.2. จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 2 – 5 ทุกสาขาวิชาคงอยู รอยละ 95 
1.3. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาฯ การวิจัย งานกิจการนักศกึษา และการบรกิารวิชาการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3 โครงการบํารุงรกัษาครภัุณฑเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 95,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตรตองจัดการศึกษา เพ่ือการผลิตครู รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงคและ

ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยางตอเน่ืองทุกป โดยมีภารกิจในดานการใหการศึกษา หรือการสอน การวิจัย การ
ใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา  

ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวนั้น คณะครุศาสตรตองมีการจางเหมาบริการ และการใชครุภัณฑเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุจุดประสงคของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรและการประสานงานกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือการผลิตบัณฑิตดานครุศาสตร รวมทั้งการสงเสริม
และพัฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวขางตน 

โดยในการดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองใชการจางเหมาบริการและคาซอมแซมครุภัณฑเพ่ือใชในการดําเนินงาน
และการจัดการศึกษาของคณะอยางตอเนื่องตลอดทั้งปตอไป  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหทรัพยากรในการจดัการศึกษามีความพรอมในการใชงานโดยจางเหมาบริการ และซอมแซมครุภัณฑเพ่ือ

ใชในการดําเนนิงานและการจดัการศึกษาของคณะ 
2. เพ่ือสนับสนุนวชิาการและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษาคณะ  

ครุศาสตร 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจางเหมาบริการ คาบํารุง และซอมแซมครภุัณฑเพ่ือใชในการดําเนินงาน

ของคณะ  
10 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
    ทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพรอมในการใช ใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
    การจางเหมาบริการ และซอมแซมครุภัณฑเพ่ือใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะแลวเสร็จ

ตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จางเหมาบรกิาร และซอมแซมครุภัณฑ             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

            

 - แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
 - จัดกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ซอมแซมเพื่อสนบัสนุน

วิชาการและการจัดการศึกษา 
            

 - ติดตามและประเมินผลการ จัดกิจกรรมปรบัปรงุ/พัฒนา 
ซอมแซมเพื่อสนับสนุนวชิาการและการจดัการศึกษา 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จางเหมาบรกิาร และซอมแซม
ครุภัณฑ       

 - ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของ
เพ่ือกําหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1    

 - แตงตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง 1    

 - จัดกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา 
ซอมแซมเพื่อสนับสนุนวชิาการ
และการจัดการศึกษา 

10 รายการ 3 3 3 1 

 - ติดตามและประเมินผลการ จัด
กิจกรรมปรบัปรงุ/พัฒนา ซอมแซม
เพ่ือสนับสนุนวชิาการและการจัด
การศึกษา 

10 ครั้ง 3 3 3 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จางเหมาบรกิาร และซอมแซมครุภัณฑ      
 - ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ

กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิาน      

 - แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน      
 - จัดกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ซอมแซม

เพ่ือสนับสนุนวชิาการและการจัด
การศึกษา 

95,000 20,000 30,000 30,000 15,000 

 - ติดตามและประเมินผลการ จดักิจกรรม
ปรับปรุง/พัฒนา ซอมแซมเพื่อสนับสนุน
วิชาการและการจัดการศึกษา 

     

 รวมทั้งส้ิน 95,000 20,000 30,000 30,000 15,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลกัที่  1  จางเหมา

บรกิาร และซอมแซมครุภัณฑ 
    95,000

1.1 คาใชสอย        
 คาจางเหมาบริการและคาชอมแซม

ครุภัณฑ 
10 รายการ     95,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   95,000
 
หมายเหตุ  สามารถถัวจายทุกรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทรัพยากรในการจดัการศึกษามคีวามพรอมในการใช ใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ 
2. นักศึกษาไดใชทรัพยากรในการจดัการศึกษาอยางคุมคา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมและคงอยูไดใชทรพัยากรในการจดัการศึกษาอยางคุมคา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู ในการใชทรัพยากรทาง

การศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชทรัพยากรทางการศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554):  

 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

    2.4.1 ตัวชี้วดัที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
3. ความพรอมของโครงการ  

       ดําเนินการไดทันท ี

1.4 โครงการฝกอบรมทกัษะการเรียนรูแกเดก็พิเศษ 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 90,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี

หลักการและเหตุผล 
จากสถิติเด็กพิการอายุระหวาง 6 ถึง 14 ป ที่จดทะเบียนคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทองเมื่อ

เดือนมกราคม ป 2550 มีจํานวน 694 คน ในจํานวนนี้มีเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเด็กออทิสติกหลายรอย
คนที่โรงเรียนทั่วไปไมรับเขาเรียน มีเพียงเด็กสวนหนึ่งเทานั้นที่เขารับการฝกทักษะจากศูนยการศึกษาพิเศษของจังหวัด
และโรงพยาบาลตาง ๆ กอนสงตอเขาโรงเรียน  
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 ศูนยการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจโดยตรงในการรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษเขาฝกทักษะทางการเรียนรู  จึงจัดทําโครงการการชวยเหลือเด็กพิการระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) เพ่ือสง
ตอเขาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไป สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 8(4) ที่ระบุวา สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับเด็กพิการเขาศึกษาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมชอบธรรม 

เพ่ือเปนการดําเนินการตามนโยบายเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะ
ครุศาสตร จัดอบรมการฝกทักษะในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2553 สําหรับเด็กพิเศษทั่วไป ใหมีทักษะทางการเรียนรูในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะการรูจักเขาสังคม และการดํารงชีวิตอยูในสังคมซึ่งเปนดานที่เปนปญหาของเด็กพิเศษ  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดอบรมการฝกทักษะการเรียนรูแกเด็กพิเศษในดานตาง ๆ 
2. เพ่ือนักศึกษา บุคลากร และผูปกครองใหมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมทีใ่ชในการสงเสรมิและพัฒนาเดก็

พิเศษ 
3. เพ่ือการประชาสัมพันธศูนยการศึกษาพิเศษ แกบุคคลทั่วไป 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 การฝกทักษะเด็กพิเศษระยะแรกเริ่ม  

- มีเด็กพิเศษและผูปกครองเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเด็กพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม 

- มีเด็กพิเศษและผูปกครองเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเด็กพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม  

 
15 
 
2 

 

 
คน 
 
รุน 

 
1.2 การฝกอบรมโดยกิจกรรมฝกทกัษะเด็กพิเศษในงานวันเด็กแหงชาติ 

พ.ศ. 2553 
- มีเด็กพิเศษและผูปกครองเขางานรวมวันเด็กแหงชาติ 200 คน 
- มีผลงานของเดก็พิเศษ   
- เด็กพิเศษเขารับการฝกอบรมในงานวันเด็กแหงชาติอยางนอย  

 
 

200 
100 
4 

 
 
คน 
ชิ้น 
ฐาน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผลการประเมินโครงการอบรมอยูในระดับมาก 
2.2. เด็กพิเศษมีทักษะการเรียนรูทีด่ีข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การฝกอบรมเดก็พิเศษระยะแรกเริ่ม รุนละ  60 ชั่งโมง 
3.2. การฝกอบรมเดก็พิเศษระยะแรกเริ่ม เปนระยะเวลา 2 เดือนตอ 1 รุน 
3.3. มีกิจกรรมในการฝกอบรมในงานวันเด็กแหงชาติ  1 วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 4 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2552 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การฝกทักษะแกเด็กพิการระยะแรกเริ่ม             
 -    ประชมุคณะกรรมการผูเก่ียวของ             
 - วางแผนดําเนินการ             
 - ติดตามประเมินผลการอบรม             
 -    สรุปและรายงานผลการดําเนินการ             
2 จัดฝกอบรมเดก็พิเศษในงานวนัเด็ก             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การฝกทักษะแกเด็กพิการระยะ
แรกเริ่ม 2 รุน 1 1   

2 จัดฝกอบรมเดก็พิเศษในงานวนัเด็ก 300 คน  1   
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การฝกทักษะแกเด็กพิการระยะแรกเริ่ม 76,200 19,050 57,150   
2 จัดฝกอบรมเดก็พิเศษในงานวนัเด็ก 13,800  13,800   
 รวมทั้งส้ิน 90,000 19,050 70,950   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 การฝก

ทักษะแกเด็กพิการระยะ
แรกเริม่ 

    76,200 

1.1 คาตอบแทน วทิยากร 2 รุน  รวม 
4 เดือน        

1 คนๆ ละ 60 วัน 500 บาท 60,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาเชารถ 2 ครั้งๆ ละ     700    
 - อาหารวางและเครื่องดื่ม 2 ครั้งๆ ละ 10 คน 25 บาท 500 

1.3 คาวสัด ุ      
 - คาซอมบํารุงครภุัณฑ 2 ครั้งๆ ละ   3,000 
 - คาวสัดุ/วสัดุและอุปกรณใน

การฝกทักษะเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 

1 ครั้งๆ ละ   8,000 

 - คาวสัดุ/กระดาษสี/สีนํ้า/ดินสอ 
กระดาษสีโปรเตอร/เทปผา
แลคซนี ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ   4,000 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   จัด
ฝกอบรมเดก็พิเศษในงานวนั
เด็ก 

ครั้งๆ ละ  13,800 

2.1 คาใชสอย      
 - คาอาหารเด็กพิเศษ ผูปกครอง

และวทิยากร   
1 ครั้งๆ ละ 150 คน 50 บาท   7,500 

2.2 คาวสัด ุ      
 - แผนปายไวนิลประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ   1,500 
 - คาอุปกรณและวัสดใุนการจัด

กิจกรรมวันเด็ก เชน กระดาษสี
โปรเตอร สีไม  สีนํ้า ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ 4 ฐาน  4,800 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   90,000 

หมายเหตุ   ถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีเด็กพิเศษและผูปกครองเขารับการฝกทักษะเด็กพิเศษระยะแรกเริ่ม รวม 40 คน (2 รุน) 
2. มีเด็กพิเศษและผูปกครองมารวมงานตามจํานวนวันเด็กแหงชาติ 200 คน 
3. เด็กพิเศษมีพัฒนาการทักษะดานตาง ๆ 
4. เปนการประชาสัมพันธศูนยการศึกษาพิเศษ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนเด็กพิเศษและผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมเด็กพิเศษ 
1.2. จํานวนเด็กพิเศษและผูปกครองเขางานรวมวันเด็กแหงชาติ  
1.3. จํานวนผลงานของเด็กพิเศษ   
1.4. จํานวนฐานที่เดก็พิเศษเขารับการฝกอบรมในงานวันเด็กแหงชาต ิ

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
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2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจขอมลู  โดยใชบัญชรีายชื่อผูรวมอบรม / ผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู  โดยใชแบบประเมินความพงึพอใจ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.5 โครงการเผยแพรความรูทางการศกึษาพิเศษ 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวชิาการ 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี

หลักการและเหตุผล 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร จัดตั้งข้ึนโดยมภีารกิจหลักประการหนึ่งคือการบริการวิชาการแก
บุคคลภายนอกในเรื่องการศึกษาพิเศษ  จากการทีศู่นยการศึกษาพิเศษไดดําเนินการจดัอบรมอยางตอเนื่องตลอด ระยะ 2 
ปที่ผาน พบวาการใหความรูเรือ่งการศึกษาพิเศษยังไมครอบคลุมทั่วถึงคนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกล 

ดังนั้นศูนยการศึกษาพิเศษ จึงจัดทําวารสารครุศาสตรกรุงเกา จุลสารทางการศึกษาพิเศษ ขอมูลสารสนเทศบน
อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรจอสัมผัส เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารใหคนจําวนวนมากไดรับรูเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดทําเอกสารและขอมูลเผยแพรความรูทางการศึกษาพิเศษ 
2. เพ่ือครู บุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและประโยชนจากขอมูลทางการศึกษาพิเศษ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทาํวารสารครุศาสตรกรุงเกา 1,000 เลม 
1.2 จุลสารจากการศึกษาพิเศษ 2 ฉบับ 
1.3 ขอมูลสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 15 เรื่อง 
1.4 ขอมูลสารสนเทศบนคอมพิวเตอรจอสัมผสั 15 เรื่อง 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กพิเศษสามารถเขาถงึขอมูลเด็กพิเศษไดโดยงาย 
2.2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองมีความรูความเขาใจในการใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินตามภารกิจตางๆ อยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ 2553 
3.2. ดําเนินงานตามกิจกรรมไดเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มตน: 1 ธันวาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํวารสารครุศาสตรกรุงเกา             
2 จัดทาํจุลสารทางการศึกษาพิเศษ  2  ฉบับ             
3 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต             
4 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบนคอมพิวเตอรจอสัมผัส             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํวารสารครุศาสตรกรุงเกา 1,000 เลม   1/1,000  
2 จัดทาํจุลสารทางการศึกษาพิเศษ  2  

ฉบับ 
2 ฉบับ  2  

3 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบน
อินเตอรเน็ต 

 
15 เรื่อง  15   

4 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบน
คอมพิวเตอรจอสัมผัส 

 
15  เรื่อง  15   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํวารสารครุศาสตรกรุงเกา 97,500   97,500  
2 จัดทาํจุลสารทางการศึกษาพิเศษ  2  ฉบับ 37,500  19,500 18,000  
3 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 9,000   9,000   
4 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบนคอมพิวเตอรจอ

สัมผัส 
6,000  6,000   

 รวม 150,000  34,500 115,500 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดทาํ

วารสารครศุาสตรกรุงเกา 
    97,500 

1.1 คาตอบแทน/คาจางทาํวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 1,00
0 

เลมๆ ละ 90 บาท 90,000 

1.2 คาสาธารณูปโภค/แสตมป       6,000    
1.3 

 
คาวสัดุ/หมึกพิมพ/กระดาษ A4 /
ปากกา ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     1,500    

2 กิจกรรมหลกัที่  2  จัดทาํจลุ
สารทางการศกึษาพิเศษ        
2  ฉบับ  

  37,500 

2.1 คาตอบแทน/ คาจางทําจลุสาร
การศึกษาพิเศษ 

     30,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
2.2 คาสาธารณูปโภค/แสตมป        3,000 
2.3 คาวสัด ุ        

 - คาวสัดสุํานักงาน/กระดาษA4/
หมึกพิมพเอกสาร/ปากกา ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     4,000 

 - คาวสัดุ/คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1,25
0 

หนาๆ ละ 0.40 บาท 500 

3 กิจกรรมหลกัที่  3   จัดทํา
ขอมูลสารสนเทศบน
อินเตอรเน็ต 

     9,000 

3.1 คาตอบแทน/คาจางทาํขอมูล
สารสนเทศบนอินเตอรเน็ต   
(เหมาจายคาออกแบบเทมเพจ    
คาจัดวางระบบ) 

15 ครั้งๆ ละ 1 เรื่องๆ ละ 600 บาท   9,000 

4 จัดทาํขอมูลสารสนเทศบน
คอมพิวเตอรจอสัมผัส 

      6,000 

4.1 คาตอบแทน/คาจางทาํขอมูล
สารสนเทศบนคอมพิวเตอรจอ
สัมผัส  
(เหมาจาย คาออกแบบเทมเพจ 
คาจัดวางระบบ) 

15 ครั้งๆ ละ 2 หนาๆ ละ 200 บาท 6,000 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     150,000 

หมายเหตุ   ถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารยและบุคลากรใหมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองเด็กพิเศษ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูสนใจสงบทความตีพิมพ มากกวา 20 บทความ 
1.2. จํานวนวารสารครุศาสตรกรุงเกา จํานวน 1,000 เลม 
1.3. จํานวนจุลสารทางการศึกษาพิเศษ  2  ฉบับ 
1.4. จํานวนขอมูลสารสนเทศบนอนิเตอรเน็ต  
1.5. จํานวนขอมูลสารสนเทศบนคอมพิวเตอรจอสมัผสั  

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานรายชื่อผูเขียนบทความ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานจํานวนฉบับของสิ่งพิมพ 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานจํานวนเรื่องที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ตและจอมสัมผสั 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.6 โครงการจัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ ป.บณัฑติ 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี
  

หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่กําหนดใหครูการศึกษาพิเศษมีวุฒิที่สูงกวา

ระดับปริญญาตรีและจากความขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่มีความรูเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ เพ่ือที่จะสามารถ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมได อีกทั้งมีครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมมีความรูเก่ียวกับการศึกษา
พิเศษมีความประสงคที่จะศึกษาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องการศึกษาพิเศษเพ่ือจะสามารถจัดการเรียนการสอนใหเด็กกลุมน้ี
ไดอยางเหมาะสม เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนใหเด็กพิเศษจําเปนตองอาศัยองคความรูที่แตกตางไปจากการสอน
เด็กปกติทั่วไป 

จากสภาพปญหาดังกลาวจึงทําใหศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร จําเปนตองจัดทําหลักสูตรการศึกษา
พิเศษระดับ ป.บัณฑิต เพ่ือมารองรับครูในกลุมน้ีเพ่ือที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. จัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ ป.บัณฑิต 
2. ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ ป.บัณฑิต 1 หลักสตูร 
1.2 ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีหลักสตูรที่ไดมาตรฐานและคณุภาพ 
2.2. ครูจดัการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการดําเนินการจัดทําหลักสตูรเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณ 2553 
3.2. การวิพากษหลกัสูตรทีส่รางข้ึนอยางนอย 1 วัน 

 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 มีนาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ ป.บัณฑิต             
2 ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 

(วิพากยหลักสตูร) 
            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ 
ป.บัณฑิต 

1 หลัก
สูตร 

1 

2 ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 
(วิพากยหลักสตูร) 

1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับ ป.
บัณฑิต 

 

2,000 2,000

2 ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 
(วิพากยหลักสตูร) 

 

38,000  38,000

 รวม 40,000  2,000 38,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมกลกัที่ 1 จัดทาํ

หลักสูตรการศึกษาพิเศษระดบั 
ป.บณัฑติ 

    2,000 

1.1 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด/ุกระดาษ A4/ปากกา 
ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     950 

 - คาวสัด/ุถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2,62
5 

หนาๆ ละ 0.40 บาท 1,050 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   
ประเมินผลหลกัสูตรที่สรางขึ้น 
(วิพากยหลักสูตร) 

    38,000 

2.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
วิทยาการหลักสูตร 

1 ครั้งๆ ละ 8 คนๆ ละ 3,000 บาท 24,000 

2.2 คาใชสอย        
 - คาใชสอย/คาที่พัก 1 คืน 8 คน   6,000 
 - คาใชสอย/คาพาหนะ 1 ครั้งๆ ละ 8 คน   4,000 
 - คาใชสอย/เขาเลมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ     2,000 

2.5 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด/ุถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2,37

5 
หนาๆ ละ 0.40 บาท 950 

 - คาวสัด/ุกระดาษ A4/ปากกา 
ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     1,050 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     40,000 
 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาพิเศษไดเหมาะสมกับเดก็พิเศษ 
2. ไดหลักสตูรสาขาการศึกษาพิเศษระดับ ป.บัณฑิต ที่มีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนหลักสูตรใหม  
1.2 จํานวนครั้งการวิพากษหลักสตูร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 1 การสํารวจขอมูล  โดยใชแบบรายงานหลักสตูรที่สรางข้ึน 
3.2 1 การสํารวจขอมูล  โดยใชแบบรายงานการวิพากษหลกัสูตร  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.7 โครงการพัฒนานักศกึษาคณะครศุาสตรระดบัปรญิญาตรีใหมคีวามรูเรื่องเดก็พิเศษกอนออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ู

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 27,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี
  

หลักการและเหตุผล 
ศูนยการศึกษาพิเศษจัดตั้งข้ึนโดยมีภารกิจประการหนึ่ง คือ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูแตเน่ืองจาก

ปจจุบันศูนยการศึกษาพิเศษยังไมมีนักศึกษาของโปรแกรมวิชาอีกทั้งความตองการครูที่มีความรูทางดานการศึกษาพิเศษ
ยังเปนที่ตองการเปนอยางมากดังจะเห็นไดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา) ใชงบประมาณจํานวนมากจัดอบรมครูประจําการเปนประจําทุกป  เพ่ือใหครูดังกลาวสามารถจัดการศึกษาใน
โรงเรียนรวม 
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จากสภาพการณดังกลาว  ศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร จึงจําเปนตองจัดโครงการพัฒนานักศึกษาครูที่
จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพทุกคนใหมีความรูเรื่องการศึกษาพิเศษเพ่ือนักศึกษาเหลานี้จะเขาไปชวยสอนเด็กพิเศษ
ที่มีอยูตามโรงเรียนตางๆ อีกทั้งเปนการชวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาครูไดอีกทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะครุศาสตรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเด็กพิเศษประเภทตางๆ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาคณะครุศาสตรสังเกตและประเมินคัดแยกเดก็ที่มีความตองการพิเศษในเบือ้งตน 
3. เพ่ือใหนักศึกษาคณะครุศาสตรสามารถวางแผนการใหความชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษได 
4. เพ่ือใหนักศึกษาคณะครุศาสตรสามารถใหการชวยเหลือและพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับ

เบ้ืองตนได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 5 วัน 
1.2 ประเมินผลโครงการฝกอบรม 2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับเด็กพิเศษเพ่ิมมากขึ้นและเตรยีมพรอมในการสอนเด็กพิเศษ 
2.2 นักศึกษาสามารถประเมินคดัแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษได 
2.3 นักศึกษาสามารถวางแผนในการใหความชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษได 
2.4 นักศึกษาสามารถใหการชวยเหลือและพฒันาเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับเบื้องตนได 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ  5  วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ             
2 ประเมินผลโครงการฝกอบรม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 1 หลัก  
สูตร   1  

2 ประเมินผลโครงการฝกอบรม 2 ครั้ง   1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการ 25,400   25,400  
2 ประเมินผลโครงการฝกอบรม  2,000    1,000 1,000 
 รวมทั้งส้ิน 27,400   26,400 1,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมกลกัที่ 1 จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
    25,400 

1.1 คาตอบแทนวทิยากร   1 คน 30 ชม.ๆ  ละ 300 บาท 9,000 
1.2 คาใชสอย/คาอาหารกลางวัน   67 คน 5 ม้ือๆ ละ 40 บาท 13,400 
1.3 คาวสัดุ/ซองใสเอกสาร /กระดาษ 1 ครั้งๆ ละ     2,500 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
A4/ซองใสเอกสาร ฯลฯ 

1.4 คาวสัดุ/คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1,25
0 

หนา 0.40 บาท 500 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   การประ
ผลโครงการ 

    2,000 

2.1 คาใชสอย/ เขาเลมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ     300 
2.2 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท       800 
2.3 คาวสัดุ/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2,25

0 
หนา 0.40 บาท 900 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   27,400 

หมายเหตุ   ถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตรที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนครั้งในการประเมินผลโครงการฝกอบรม   
1.2. จํานวนผูเขารวมอบรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานนักศึกษาครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเด็กพิเศษประเภทตางๆ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานนักศึกษาครสูังเกตและประเมินคดัแยกเด็กที่มีความตองการ

พิเศษในเบื้องตน 
3.3. การสํารวจขอมลู  โดยใชแบบรายงานนักศึกษาครสูามารถวางแผนการใหความชวยเหลือเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษได 
3.4. การสํารวจขอมลู  โดยใชแบบรายงานนักศึกษาครสูามารถใหการชวยเหลือและพฒันาเดก็ที่มีความ

ตองการพิเศษในระดับเบื้องตนได 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 



 
 

 

53

1.8 โครงการการฝกอบรมผูดูแลเด็กพิเศษ 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี
  

หลักการและเหตุผล 
เด็กที่มีความตองการพิเศษเปนเด็กที่มีการรับรู สติปญญา หรือพฤติกรรมที่แตกตางจากเด็กปกติโดยทั่วไป ทํา

ใหเด็กพิเศษสวนมากไมไดรับโอกาสในการเขาศึกษาในระบบปกติ ทั้งที่ความเปนจริงแลว หากเด็กไดการชวยเหลือหรือ
ฝกทักษะอยางถูกตองและเปนระบบตั้งแตแรกเริ่มบกพรอง จะชวยเด็กไดรับการพัฒนาและความบกพรองเหลานี้อาจ
ลดลงจนอาจใกลเคียงเด็กปกติ แตเน่ืองจากปจจุบันผูปกครองและครูจํานวนมากยังขาดความเขาใจในการดูแลเด็ก
เหลานี้ อีกทั้งบุคลากรที่มีความรูและความเขาใจในการดูแลเด็กกลุมน้ีมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการในการรับ
บริการ  จึงสงผลใหเด็กไมไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
รองจากพอแมโดยเฉพาะครูในศูนยเด็กเล็กซึ่งเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กตั้งแตเริ่มแรกไดรับการศึกษา จึงทําใหทราบ
ขอบกพรองของเด็ก  และสามารถวางแผนแกไขไดตั้งแตในระยะตน  แตในความเปนจริง ครูในศูนยเด็กเล็กจํานวนมาก
ไมมีความรูในเรื่องเด็กพิเศษ  และวิธีการชวยเหลือพัฒนาเด็ก สงผลใหเด็กมีพัฒนาการที่ต่ํากวาเกณฑไปเรื่อยๆ  

จากสภาพที่กลาวในขางตน  ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร  จึงจําเปนตองจัดโครงการฝกอบรมผูดูแลเด็ก
พิเศษข้ึน เพ่ือใหครูศูนยเด็กเล็กสามารถใหการชวยเหลือเด็กพิเศษที่มีความบกพรองไมมากที่อยูในศูนยเด็กเล็กได 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรูในเรื่องเด็กพิเศษ 
2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมคดัแยกเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ ได 
3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถจัดทาํแผนใหการชวยเหลือเดก็พิเศษได 
4. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือพัฒนาเด็กพิเศษได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 หลักสตูรฝกอบรม 1 หลักสตูร 
1.2 การจัดอบรมครศููนยเด็กเล็ก  5 วัน 
1.3 การประเมินผลโครงการอบรมดวยนิเทศ ตดิตามผล  2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีหลักสตูรการฝกอบรมที่มีคณุภาพ 
2.2. ครูศูนยเด็กเล็กสามารถใหการชวยเหลือเด็กพิเศษที่เขามาเรียนในศูนยเด็กเล็กไดอยางถูกตอง 
2.3. มีหลักสตูรการฝกอบรมที่มีคณุภาพ 
2.4. เด็กพิเศษมีทักษะการเรียนรูทีด่ีข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมไดเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณ 2553 
3.2. การฝกอบรมผูดูแลเด็กพิเศษภายในปงบประมาณ  2553 
3.3. การประเมินผลดวยการนิเทศ ติดตามผล 2 วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรใหม             
2 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติงาน              
3 ประเมินผลโครงการ              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรใหม 1 หลัก  
สูตร  1   

2 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติงาน  5 วัน   5  
3 ประเมินผลโครงการ  2 ครั้ง   1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํหลักสูตรใหม 2,000  2,000   
2 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติงาน  60,000   60,000  
3 ประเมินผลโครงการ  3,000   1,500 1,500 
 รวมทั้งส้ิน 65,000  2,000 61,500 1,500 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมกลกัที่ 1 จัดทาํ

หลักสูตรใหม 
      2,000 

1.1 คาวสัด ุ        
 - กระดาษปกการสี/ปากกา/ซอง

ใสเอกสาร ฯลฯ 
1 ครั้งๆ ละ     1,500 

 - คาวสัดุ/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 125
0 

หนาๆ ละ 0.40 บาท 500 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   จัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัตงิาน 

    60,000 

2.1 คาตอบแทนวทิยากร 2 คนๆ ละ 30 ชม. 500 บาท   30,000 
2.2 คาใชสอย/อาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 5 ม้ือๆ ละ 80 บาท 20,000 
2.3 คาวสัด ุ        

 - ซองใสเอกสาร/ปากกา/หมึก
พิมพ/ปากกาเมจิก/กระดาษ
วาดเขียน ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     3,000 

 - คาวสัดุ/ ถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 5,00
0 

หนา 0.40 บาท 2,000 

 - คาวสัดุ/สื่ออุปกรณที่ใชในการ
สาธิตการศึกษาพิเศษ 

1 ครั้งๆ ละ     5,000 

3 ประเมินผลโครงการ     3,000 
3.1 คาวสัด ุ         

 - คาวสัดุ/คาน้ํามนั 2 ครั้ง     1,500  
 - คาวสัดุ/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 750 หนา 0.40 บาท 300  
 - คาวสัดุ/อัดขยายภาพ 1 ครั้งๆ ละ   500 

3.2 คาใชสอย/เขาเลมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ    200 
3.3 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท      500 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   40,000 
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หมายเหตุ   ถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ครูศูนยเด็กเล็กสามารถใหการชวยเหลือเด็กพิเศษที่เขามาเรียนในศูนยเด็กเล็กไดอยางถูกตอง 
2. ครูศูนยเด็กเล็กมีความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม 
3. เด็กพิเศษมีทักษะการเรียนรูทีด่ีข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนจํานวนหลักสตูรฝกอบรม   
1.2. ผลการทดสอบความรูหลังการอบรมอยูในระดบัรอยละ 60 ข้ึนไป 
1.3. จํานวนผูเขารวมอบรม 
1.4. จํานวนครั้งการประเมินผลดวยการนิเทศ ติดตามผล 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานการจัดทาํหลักสตูร 
3.2. การทดสอบ        โดยใชแบบทดสอบ 
3.3. การสํารวจขอมลู  โดยใชบัญชชีื่อผูเขาอบรม 
3.4. การสํารวจขอมลู  โดยใชแบบรายงานการนิเทศ ติดตามผล 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.9 โครงการการศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 60,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี
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หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันมีเด็กที่มีความตองการพิเศษเพ่ิมมากขึ้น จํานวนนี้มีเด็กที่มีความตองการพิเศษคือเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาและเด็กออทิสติกหลายคนที่โรงเรียนไมรับเขาเรียน มีเพียงเด็กสวนหนึ่งเทานั้นที่เขารับการฝกทักษะจาก
ศูนยการศึกษาพิเศษและโรงพยาบาลตาง ๆ ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและเด็กออทิสติกเปนกลุมหนึ่งที่มี
ปญหาทางการสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ สังคมและการเรียน จึงสงผลใหเด็กไมสามารถเขาเรียนในระบบ
การศึกษาไดอยางเด็กปกติทั่วไป  ทั้งที่ความเปนจริงแลว หากเด็กไดรับการชวยเหลือหรอืฝกทักษะอยางถูกตองและเปน
ระบบ ปญหาเหลานี้อาจลดลงได  จากการที่ศูนยการศึกษาพิเศษมีการจัดทําโครงการการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษระยะแรกเริ่ม(Early Intervention) และมีการสอบถามถึงความเหมาะสมในการจัดการชวยเหลือเด็กพิการระยะ
แรกเริ่ม มีผูปกครองจํานวนมากเสนอแนะวิธีการตาง ๆ ในการดูแลชวยเหลือเด็ก และมีผูปกครองบางสวนมาขอคําแนะนํา 
ในการดูแลชวยเหลือเด็กใหถูกวิธี เน่ืองจากการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นจําเปนตองเทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย เชน การฝกการชวยเหลือตนเอง การจัดการพฤติกรรม การฝกพูด การใชกิจกรรมฝก ศิลปะบําบัด และการ
กายภาพบําบัด เปนตน มาประสานเขาดวยกันเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางครบถวน เน่ืองจากเด็กพิเศษแตละคนมี
วิธีการที่ชวยเหลือที่แตกตางกันตามความบกพรอง 

จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา  มีการจัดทําวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนการชวยเหลือเด็กพิเศษในระยะเริ่มใหมี
ระดับพัฒนาการที่ดีข้ึน และมีประสิทธิภาพ เปนไปอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษอยางครบถวนตามพัฒนาการทุกดาน 
2. เพ่ือวิจัยพัฒนาองคความรูทางการศึกษาพิเศษ 
3. เพ่ือการเผยแพรงานวิจยัแกครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  1 เรื่อง 
1.2 มีการเผยแพรงานวิจัยแกครแูละบุคลากรทางการศึกษา 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. เด็กพิเศษมีพัฒนาการทีด่ีข้ึน 
2.2. มีองคความรูทางการศึกษาพิเศษเปนที่ยอมรับ 
2.3. ผลการประเมินโครงการอยูในระดับมาก 
2.4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูเก่ียวกับการศกึษาพิเศษเพ่ิมข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการวิจัยดวยวิธีการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเปนระยะเวลา  3 เดือน (60 วัน) 
3.2. ดําเนินการตามโครงการไดครบและเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2553 
3.3. เผยแพรงานวิจยัแกครูและบุคลากรทางการศกึษา  ½ วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การวางแผนและการเตรยีมการวิจัย             
 - ประชุมคณะกรรมการผูเก่ียวของ             
 - วางแผนดําเนินการ             
2 การดําเนินการวิจัยโดยทดลอง             
 - ประชุมคณะกรรมการผูเก่ียวของ             
 - ดําเนินการทดลอง             
 -   สรุปผล             
3 การเผยแพรงานวิจัย             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การวางแผนและการเตรยีมการวิจัย 1 ครั้ง  1   
 - ประชุมคณะกรรมการผูเก่ียวของ       
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - วางแผนดําเนนิการ       
2 การดําเนินการวิจัยโดยทดลอง 6 เดือน   3 3 
 - ประชุมคณะกรรมการผูเก่ียวของ 

- ดําเนินการทดลอง 
- สรุปผล 

      

3 การเผยแพรงานวิจัย 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การวางแผนและการเตรยีมการวิจัย 10,000  10,000   
2 การดําเนินการวิจัยโดยทดลอง 46,750   9,000 37,750 
3 การเผยแพรงานวิจัย 3,250    3,250 
 รวมทั้งส้ิน 60,000  10,000 9,000 41,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมกลกัที่ 1 การวางแผน

และการเตรียมการวจัิย 
      10,000 

1.1 คาใชสอย        
 - คาบํารุงรักษารถยนต 1 ครั้งๆ ละ   500 บาท 500    
 - คาซอมบํารุงครภุัณฑ 1 ครั้งๆ ละ     2,500 

1.2 คาวสัด ุ        
 - คาวสัดุ/หมึกพิมพ/กระดาษ

A4/ปากกา/ดินสอ/ซอง
เอกสาร ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     6,000 

 - คาวสัดุ/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 2,50
0 

หนา 0.40 บาท 1,000 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   การ
ดําเนินการวิจัยโดยทดลอง 

   46,750 

2.1 คาตอบแทน        
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 3,000 
 - ที่ปรึกษาโครงการ 2 คนๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 6,000 
 - ผูชวยวิจยั 1 คนๆ ละ 60 วัน 300 บาท 18,000 

2.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารวางเด็กพิเศษที่เขา

รวมโครงการทดลอง             
8 คนๆ ละ 60 ม้ือๆ ละ 25 บาท 12,000 

2.3 คาวสัด ุ        
 - ยาหองพยาบาล 1 ครั้งๆ ละ     1,200 
 - สื่อวัสดุอุปกรณการสอนเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษ 
1 ครั้งๆ ละ     4,500 

 - กระดาษสีการด/กระดาษA 
4/ ปากกา/ ฯลฯ 

1 ครั้งๆ ละ     2,050 

3 การเผยแพรงานวิจัย       3,250 
3.1 คาใชสอย        

 - อาหารวางและเครื่องดื่ม         50 คน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท 1,250 
3.2 คาวสัด ุ        

 - ถายเอกสาร  1 ครั้งๆ ละ 2,250 หนา 0.40 บาท 900 
 - เขาเลมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ     300 
 - อัดขยายภาพ 1 ครั้งๆ ละ     800 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   60,000 
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หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เด็กพิเศษไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคณุภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูใหมทางดานการศึกษาพิเศษ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนงานวิจยั 
1.2. จํานวนครู ผูปกครองที่เขามารวมรับฟงการเผยแพรงานวิจยั 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานการทําวจิัย 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกบัญชรีายชื่อผูเขารวมอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.10 โครงการพัฒนาบคุลากรในหนวยงาน 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 67,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  คณะครศุาสตร     ศูนยการศึกษาพิเศษ นางวรสิรา  จุยดอนกลอย 

และนางสาวพชันี บุญรศัม ี
  

หลักการและเหตุผล 
ศูนยการศึกษาพิเศษ จัดตั้งข้ึนโดยมีภารกิจหลักในการเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาครู  การ

บริการวิชาการแกครู  ผูปกครอง  อีกทั้งการใหความชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะครุศาสตร  ป 2553-2555   
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การที่จะดําเนินการใหบรรลุตามภารกิจของศูนยและยุทธศาสตรของคณะไดน้ัน บุคลากรของศูนยการศึกษา
พิเศษเปนบุคคลที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะองคความรูดานการศึกษาพิเศษเปนเรื่องใหมในระบบสังคมไทย และจากการ
ที่ศูนยการศึกษาพิเศษเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนมาใหมไมถึง 5 ป  จึงทําใหบุคลากรของศูนยมีประสบการณทางดาน
การศึกษาพิเศษนอยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆที่มีศูนยการศึกษาพิเศษ  

ดังนั้นศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร จึงจําเปนตองจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู
และทักษะเพื่อที่จะนําความรูและทักษะเพื่อจะนําความรูและทักษะเหลานี้มาใชในการบริการวิชาการแกผูปกครอง ครู 
บุคลากรทางการศึกษาพิเศษตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือบุคลากรภายในศูนยการศกึษาพิเศษมีความรู และทักษะในการทํางานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดบริการวิชาการ 5 ครั้ง 
1.2 การเปนวิทยากรภายนอกและภายใน 5 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 เด็กพิเศษไดรับการฝกทักษะทีไ่ดรับมาตรฐานและคุณภาพ 
2.2 ผูปกครองนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการฝกบุตรหลานที่บาน 
2.3 ครูนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการพฒันาเด็กพิเศษในหองเรียน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 เด็กพิเศษไดรับการฝกทักษะตลอดป 
3.2   ครู ผูปกครองไดรับการฝกอบรมทางดานการศึกษาพิเศษตลอดป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุมเครอืขาย             
2 การฝกอบรม             
3 การศึกษาดูงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุมเครอืขาย 2 ครั้ง  1 1  
2 การฝกอบรม 12 ครั้ง 3 3 3 3 
3 การศึกษาดูงาน 3 ครั้ง 1  1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุมเครอืขาย 5,520  2,760  2,760 
2 การฝกอบรม 23,680 5,200 6,500 6,450 5,530 
3 การศึกษาดูงาน 38,400 3,050  25,350 10,000 
 รวมทั้งส้ิน 67,600 8,250 9,260 31,800 18,290 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมกลกัที่ 1 การประชมุ

เครือขาย 
    5,520 

1.1 คาใชสอย        
 - คาเบี้ยเลี้ยง  3 คน 4 วัน 210 บาท 2,520 
 - คาพาหนะ 2 ครั้งๆ ละ     3,000 

2 กิจกรรมหลกัที่  2   การ
ฝกอบรม 

    23,680 

2.1 คาใชสอย        
 - คาเบี้ยเลี้ยง  2 คน 24 วัน 210 บาท 10,080 
 - คาพาหนะ/คาที่พัก 12 ครั้งๆ ละ      7,600 
 - คาลงทะเบียน 3 ครั้งๆ ละ     6,000 

3 กิจกรรมหลกัที่  3  การศกึษา
ดูงาน 

     38,400 

3.1 คาใชสอย        
 - คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรรมการ

ศูนยการศึกษาพิเศษไปดูงาน  
5 คนๆ ละ 7 วัน 210 บาท   7,350 

 - คาเชาบํารุงรถ 3 ครั้งๆ ละ   500 บาท 1,500 
 - คาที่พัก 5 คน 5 วัน   19,500 

3.2 คาวสัดุ/คาน้ํามนั 3 ครั้งๆ ละ     10,050 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   67,600 

หมายเหตุ   ถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เด็กพิเศษไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคณุภาพ 
2. ครูและผูปกครองมีความรูและทักษะในการฝกเด็กพิเศษมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนครูและผูปกครองเขารับการอบรม 
1.2. จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรของบุคลากรในศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนครั้งของการเปนวิทยากร 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.11 โครงการการประกันคณุภาพการศกึษาคณะครุศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 85,140 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  :  ผศ.บุญไท  เจริญผล 
  

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่วาดวยการบริหาร
และการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น
เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษา เพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน และเพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการปรับปรุงระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพข้ึน 
และมาตรา 48 ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายใน    เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 คณะครุศาสตร เห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและการดําเนินงานดานประ
กนคุณภาพการศึกษาข้ึนเพ่ือเปนประโยชนตอการบุคลากรของคณะไดเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะครุศาสตรจะไดนําผลการดําเนินงานไปใชประโยชนในการบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดตระหนักและเหน็ความสําคญัของระบบการประกันคุณภาพและ

เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาที่ และนักศกึษาไดรับความรูและมีทักษะในการดาํเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ 
3. เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทาํแผนปรับปรุงคุณภาพและอัตลักษณคณะครศุาสตร 
4. เพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
5. เพ่ือสงเสริมใหมีการประกันคณุภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูดําเนินการ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คณะครุศาสตร มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุง 

คุณภาพและอัตลักษณคณะครุศาสตร  
ครั้ง 2 

1.2 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร ไดรับความรูเก่ียวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

คน/
ครั้ง 

133/1 

1.3 คณะครุศาสตร มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะครุศาสตรและรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

เลม 60 

1.4 คณะครุศาสตร มีการประเมินคุณภาพภายใน     
 

ครั้ง 1 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1  คณะครศุาสตร มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัตลักษณคณะครศุาสตร

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2.2 คณะครุศาสตร มีการเตรยีมการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
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2.3 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรูเก่ียวกับระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2.4 คณะครุศาสตร มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะครุศาสตรและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2.5 คณะครุศาสตร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะครุศาสตร มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 

 และอัตลักษณคณะครุศาสตรอยางตอเนื่อง 
3.2 คณะครุศาสตร มีการเตรียมการรับการไปประเมินคุณภาพภายในตามเวลาที่กําหนด 
3.3 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร ไดรับความรูเก่ียวกับระบบการ 
3.4 ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3.5 คณะครุศาสตร มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะครุศาสตรและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามเวลาที่กําหนด 
3.6 คณะครุศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภายภายใน ตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพและอัตลักษณคณะครุศาสตร 

            

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
คณะครุศาสตรเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

            

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพคณะครศุาสตรและรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

            

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/
จัดทาํแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต
ลักษณคณะครศุาสตร 

2 ครั้ง 1 1 

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย 
เจาหนาทีแ่ละนกัศึกษาคณะครุ
ศาสตรเก่ียวกับระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1 ครั้ง 1  

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพคณะครุ
ศาสตรและรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

60 เลม 30 30

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทํา
แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณคณะ
ครุศาสตร 

8,550 4,275  4,275  

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษาคณะครศุาสตรเก่ียวกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

27,540  27,540   

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพคณะครศุาสตร
และรายงาน 20,000   17,000 3,000 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประเมินตนเอง (SAR) 
4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป

การศึกษา 2552 29,050    29,050 

 รวมทั้งส้ิน 85,140 4,275 27,540 21,275 32,050 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดประชุม

ทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพและอัต
ลักษณคณะครุศาสตรจํานวน 2 
ครั้ง  
(เฉพาะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ/สถาบัน) 

     8,550

 
1.1 คาตอบแทนวิทยากร (1 คน*600 

บาท*3 ชม.*2 คร้ัง) 
2 คร้ัง 3 ชั่วโมง 600 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (15 

คน*25 บาท*2 มื้อ*2คร้ัง) 2 
 

คร้ัง 
 
2 

 
มื้อ 

 
25 

 
บาท 

 
1,500 

 - คาอาหารกลางวัน (15 คน*100
บาท*1 มื้อ*2 คร้ัง) 

2 คร้ัง 1 มื้อ 100 บาท 3,000

1.3 คาวัสดุ        
 - คาถายเอกสาร (15 ชุด*30 บาท)  15       ชุด 30 บาท 450
 (คณะกรรมการ 11 คน,เลขานุการ

คณะ 1 คน,เจาหนาท่ี 3 คน) 
     

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร เจาหนาท่ี
และนักศึกษา จํานวน 1 ครั้ง 

     27,540

2.1 คาตอบแทนวิทยากร  1 คร้ัง 6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600
2.2 คาใชสอย       

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  1 คร้ัง 2  มื้อ 25 บาท 6,650
 - คาอาหารกลางวัน  1 คร้ัง 1 มื้อ 100 บาท 13,300

2.3 คาวัสดุ       
 คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 133 ชุด 30 บาท 3,990  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพและรายงาน
ประเมินตนเอง 

      20,000

3.1 คาวัสดุ       
 - จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ    30 เลม 100 บาท 3,000
 - จัดทํารายงานประเมินตนเองคณะ    30 เลม 100 บาท 3,000
 - จัดทํารายงานประเมินตนเองสาขา    7 สาขา 2,000 บาท 14,000

4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดประเมิน
คุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552   

      29,050

4.1 คาตอบแทนวิทยากร  1 คร้ัง 1 คน 5,000 บาท 5,000
4.2 คาใชสอย       

 - คาท่ีพักวิทยากร รร.สวนหลวง 1 คร้ัง 1 คน 600 บาท 600
 - คาพาหนะวิทยากร 1 คร้ัง 1 คน 1,000 บาท 1,000
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  1 คร้ัง 2 มื้อ 25 บาท 6,650
 - คาอาหารกลางวัน  1 คร้ัง 1 มื้อ 100 บาท 13,300

4.3 คาวัสดุ       
 - คาถายเอกสารประกอบการ

ประเมิน 
1 คร้ัง 25 เลม 100 บาท 2,500

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   85,140
 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคญัของระบบการประกันคณุภาพ และเปน
สวนหนึ่งในการสงเสรมิการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

2. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดรับความรูและมทีักษะในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
3. มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัตลักษณของคณะ 

ครุศาสตร 
4. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
5. สงเสรมิใหมีการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีนั่กศึกษาเปนผูดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมไดรบัความรูและมทีักษะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
1.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูไดรับความรูและมีทกัษะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
1.3 คณาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคญัของระบบการ  
1.4 ประกันคุณภาพและเปนสวนหนึ่งในการสงเสรมิการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย 
1.5 แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณของคณะครศุาสตร 
1.6 คูมือการประกันคุณภาพคณะครุศาสตรและรายงานการประเมนิตนเอง ป 2552 
1.7 คณะครุศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2552 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยูทีไ่ดรับการอบรมใหความรู

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนคณาจารย และเจาหนาทีท่ี่ไดรับการอบรมใหความรู

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจผูเขารับการอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3.4. การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํป 2552  

การวเิคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554) 
 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย 
 ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคม
และประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) : 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษา 
  ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค (สกอ.,PMQA) 
  ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (สกอ.) 
  ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.) 
  ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.,ก.พ.ร.) 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
2.1 งานพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
8. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
9. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 273,540 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา     การปฏิรูปการศึกษา และ
ความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมและทองถิ่นยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ตามเปาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565  ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต จากแผนที่กลาวมาจะเห็นไดวาถาจะใหเกิดข้ึนได งาน
วิชาการของคณะจะตองเขมแข็ง ฉะน้ันจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จากวัตถุประสงค  หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใช
งบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค  และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษา
ใหม และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพ
เพ่ิมมากขึ้น  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาและสรางหลักสูตรใหม 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน 
3. เพ่ือผลิตนักวิจัยมือใหม 
4. เพ่ือประชุมสัมมนาทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวของกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 หลักสูตรใหม 2 หลักสตูร 
1.2 หลักสตูรและแผนการเรยีนที่ปรับปรุงแลว 10 สาขาวชิา 
1.3 ผลิตนักวจิัยมือใหม 1 ครั้ง 
1.4 การประชุมสัมมนาวิชาการในสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรฯ 3 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 มีหลักสูตรใหมในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 2 หลักสูตร 
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอนที่เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. จํานวน 10 สาขาวิชา 
2.3 มีการจัดอบรมการทําวิจัยดานสังคมศาสตรใหแกบุคลากรของคณะอยางนอย 1 ครั้ง 
2.4 งานวิชาการดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาดําเนินการไดตลอดปการศึกษา 
3.2. การจัดการศึกษามีความชัดเจนและมีประสทิธิภาพตลอดปการศึกษา 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําหลักสูตรใหม (2 หลักสูตร)             
2 ปรัปปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน             
3 ผลิตนักวิจัยมือใหม             
4 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําหลักสูตรใหม หลักสตูร 2 1 1   
2 ปรัปปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน หลักสตูร 10  10   
3 ผลิตนักวิจัยมือใหม ครั้ง 1  1   
4 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้ง 3 1 1 1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําหลักสูตรใหม 52,800 26,400 26,400   
2 ปรัปปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน 135,000  135,000   
3 ผลิตนักวิจัยมือใหม 14,340  14,340   
4 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 71,400 23,800 23,800 23,800  
 รวมทั้งส้ิน 273,540 50,200 199,540 23,800  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 จัดทําหลักสูตรใหม       

1.1 คาตอบแทน (2 หลักสูตร)        

 - คาวิทยากร  2 หลักสูตรๆละ   14,400 บาท 28,800 

1.2 คาใชสอย         

 - ค า อ าหา ร ว า ง แล ะอ าหา ร
กลางวัน  

2 หลักสูตรๆละ   9,000 บาท 18,000 

1.3 คาวัสดุ 2 คร้ัง ๆ ละ   3,000 บาท 6,000 

2 ปรัปปรุงหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

       

2.1 คาตอบแทนวิทยากร  10 สาขา ๆละ   5,000 บาท 50,000 

2.2 คาใชสอย(อาหารวางและอาหาร
กลางวัน) 

10 สาขา ๆละ   5,000 บาท 50,000 

2.3 คาวัสดุ  10 สาขาๆละ  3,500 บาท 35,000 

3 ผลิตนักวิจัยมือใหม        

3.1 คาตอบแทน         

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

3.2 คาใชสอย         
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาอาหารวาง  60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000

 - คาอาหารกลางวัน  60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 6,000 

3.3 คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ  1,740 บาท 1,740

4 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ       

4.1 คาตอบแทน วิทยากร 3 คร้ังๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600

4.2 คาใชสอย  3 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 13,600 บาท 40,800

4.3 คาวัสดุ 3 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 3,000 บาท 9,000

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   273,540

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาและคณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. การบริหารและการจัดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการพัฒนา 
1.2. จํานวนนักศึกษานักศึกษาที่เขาใหมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.3. จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. 
1.4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
3.4. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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2.2 งานพัฒนาการจดัการศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 256,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการผลิต
บัณฑิตศิลปศาสตร ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีภารกิจตองปฏิบัติอยางครบถวน ไดแก ผลิตบัณฑิต วิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การที่จะปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการ
พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนไดมีความรูอยางเชียวชาญในศาสตรของแตละคน การพัฒนาอาจารยในรูปแบบ   ตาง ๆ 
ในปจจุบันควรมีการพัฒนาไดโดยเทคโนโลยีปจจุบัน ไดแก การพัฒนาอาจารยโดยผานระบบ Internet  การซื้อเอกสาร 
ตํารา และอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาตามปกติ นอกจากประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางแลว ยังเปน
การพัฒนาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และยังเปนการตอบสนองจุดเนนของมหาวิทยาลัย ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนา อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมน้ัน จําเปนตองให
นักศึกษาไดเรียนรูกับวิทยากรและอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาอาจารยและเจาหนาที่ใหทคีวามรูและทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือใหสาขาวชิาไดมีอาจารยพิเศษและวทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิในการจดัการเรียนการสอน 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการเรยีนรูอยางมีประสทิธิภาพ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อาจารยและบคุลากรไดพัฒนาศักยภาพตนเอง 55 คน 
1.2 มีอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวฒุิในการเรียนการสอน 5 สาขา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดศกึษาตามหลักสตูร 
2.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดศึกษาตามหลกัสูตร 
2.3. อาจารยไดพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการเรยีนการสอน 
2.4. บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดศกึษาตามหลักสตูรตลอดปการศึกษา 
3.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดศึกษาตามหลกัสูตรตลอดปการศึกษา 
3.3. อาจารยไดพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการเรยีนการสอนตลอดปการศึกษา 
3.4. บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร             
2 การเรียนการสอนและบริการวิชาการ             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คน 55 25,000 35,000 37,400 40,100 
2 การเรียนการสอนและบริการวิชาการ สาขา 5 20,000 18,000 45,000 36,000 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 137,500 25,000 35,000 37,400 40,100 
2 การเรียนการสอนและบริการวิชาการ 119,000 20,000 18,000 45,000 36,000 
 รวมทั้งส้ิน 256,500 45,000 53,000 82,400 76,100 
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 55 คนๆละ   2,500 บาท 137,500 
2 การเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ 
       

2.1 คาตอบแทนวทิยากรและอาจารย
พิเศษ 

       

 - สาขาวชิานิตศิาสตร 180 ชม.ๆละ   200 บาท 36,000  
 - สาขาวชิานาฏศลิปการละคร 55 ชม.ๆละ   200 บาท 11,000 
 - TAGS 90 ชม.ๆละ   500 บาท        45,000 
 - วิชาแกนคณะ 90 ชม.ๆละ   200 บาท        18,000 
 - สาขาวชิาดนตร ี 45 ชม.ๆละ   200 บาท        9,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   256,500

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับความรู ความเขาใจ ดานการวิจยั การจดัการเรียนการสอน 
และการพฒันาหลักสตูรมากขึน้ 

2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถนําความรูทางวิชาการทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและในชีวติประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  

3. นักศึกษามีผลสาํฤทธิแ์ละการเรียนรูมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาเรยีนรูมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชานติิศาสตร นาฏศิลปการละคร TAGS ดนตรี และวชิาแกนคณะ 
1.2. จํานวนบุคลากรที่เขาอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
3.2 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดัการเรยีนการสอน 
3.3 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความสําเร็จของการอบรม ประชุม สัมมนา  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

2.3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 88,850 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดใหมีการเรียนการสอน จํานวน 9 สาขาวิชา ไดแกสาขาวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชานาฏศิลปการละคร สาขาวิชารัฐประสาศน
ศาสตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร และสาขาวิชานิเทศศาสตร โดยใหแตละสาขาวิชาสังกัดใน 2 
ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมศาสตร และภาควิชามนุษยศาสตร เพ่ือใหการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาดาน
ตาง ๆ เชน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
จัดการ เปนอยางมี 
ประสทิธิภาพ  
 ประกอบกั บ ในป จจุ บั น ร ะบบการปร ะกั นคุณภาพการศึ กษา เป นสิ่ ง จํ า เป นต อกา ร ดํ า เนิ น ง าน  
จะเห็นไดวาการจัดการดานการเรียนการสอนจะตองควบคูไปกับการสรางความรูความเขาใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติที่กําหนดใหมีระบบกลไกลและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตองจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับคณาจารยรวมทั้งนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรใหมีความรูและ
ความเขาใจตรงกันในเรื่องของการประกันคุณภาพและจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตอมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ืออบรมใหความรูและสรางความเขาใจเรื่องของการประกันคุณภาพแกคณาจารยและนักศกึษาของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถนําความรูทีไ่ดรับไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในเรื่องของการประกันคุณภาพ 
3. เพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวชิา 
4. เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต

ลักษณ 
 

ครั้ง 
 
2 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ครั้ง 
 
1 

1.3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
เลม 

 
100 

1.4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 ครั้ง 1 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต
ลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
2.3 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับความรูเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2.5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต

ลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางตอเนื่อง 
3.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
3.3 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับความรูเก่ียวกับระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเวลาที่กําหนด 
3.5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพและอัตลักษณ 

            

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

            

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

            

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/
จัดทาํแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต
ลักษณ 

2 
 

 
ครั้ง 

 
1 

 
 

 
1 

 

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย 
เจาหนาทีแ่ละนกัศึกษาเก่ียวกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1 
 

 
ครั้ง 

  
1 

  

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
100 

 
เลม 

  
50 

 
50 

 

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 

1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทํา
แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณ 

14,100 7,050  7,050  

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษาเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

23,400  23,400   

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

37,500  5,000 32,500  

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 

13,850    13,850 

 รวมทั้งส้ิน 88,850 7,050 28,400 39,550 13,850 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 จัดประชุมทบทวนผลการ

ดําเนินงาน/จัดทาํแผน
ปรับปรงุคณุภาพและอัต
ลักษณ 

    14,100 

1.1 คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย        

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 25 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,500 
 - คาอาหารกลางวัน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 5,000 

1.3 คาวสัดุ(ถายเอกสารคูมือและ
เอกสารประกอบการประชุม) 

2 คร้ังๆละ   1,500 บาท 3,000 

2  จัดอบรมใหความรูกบั
คณาจารย เจาหนาที่และ
นักศึกษาเกีย่วกบัระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

      23,400 

2.1 คาตอบแทนวทิยากร 1 คร้ังๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
2.2 คาใชสอย        

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 110 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,500 
 - คาอาหารกลางวัน 110 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 11,000 

2.3 คาวสัดุ(ถายเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

110 ชุดๆละ   30 บาท 3,300 

3 จัดทาํคูมอืประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

      37,500 

3.1 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาr
คณะ  

50 เลมๆละ   100 บาท 5,000 

3.2 จัดทาํรายงานประเมินตนเองคณะ 50 เลมๆละ   100 บาท 5,000 
3.3 จัดทาํรายงานประเมินตนเองและ

คูมือประกันคุณภาพสาขา  
11 สาขาๆละ   2,000 บาท 22,000 

3.4 วัสดสุํานักงาน      5,500 
4 จัดประเมินคณุภาพภายใน

ประจําปการศกึษา 2552 
  13,850 

4.1 คาตอบแทนวทิยากร (1 คน*
5,000 บาท) 

1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000 

4.2 คาใชสอย        
 - คาที่พักวทิยากร  รร.สวนหลวง 1 คนๆละ   600 บาท 600 
 - คาพาหนะวิทยากร 1 คนๆละ   1,000 บาท 1,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,250 
 - คาอาหารกลางวัน  25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 2,500 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
4.3 คาวสัดุ        

 - คาถายเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

1 คร้ังๆละ     3,500

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   88,850

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคญัของระบบการประกันคณุภาพ และเปน
สวนหนึ่งในการสงเสรมิการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

2. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดรับความรูและมทีักษณะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
3. มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
5. สงเสรมิใหมีการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีนั่กศึกษาเปนผูดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมไดรบัความรูและมทีักษะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูไดรับความรูและมีทกัษณะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
1.3. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไดตระหนักและเห็นความสําคญัของระบบการประกันคณุภาพ 

และเปนสวนหนึ่งในการสงเสรมิการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย 
1.4. แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.5. คูมือการประเมินคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2552 ของสาขาวิชาและคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนคณาจารย และเจาหนาทีท่ี่ไดรับการอบรมใหความรู 

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมใหความรูเรื่องการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
3.4. การรับตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3.1 งานจัดการเรยีนการสอนและการบรหิารงานคณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักศึกษา บุคลากร  ประชาชน  ชุมชน  องคกรชุมชนท่ีเก่ียวของ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐานระดับสูง  

2. มีบริการวิชาการและงานวิจัยท่ีสามารถนําองคความรูไปสูการพัฒนานักศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
3. บุคลากรมีศักยภาพและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 674,240 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : นางเสาวลักษณ ชาติศรีสัมพันธ 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานดานวิชาการ  เปนพันธกิจหลักของสถานศึกษา  เชนเดียวกับ

หนวยงานคณะวิทยาการจัดการ  ที่มีนโยบาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน  ที่มุงสูการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามแนวทางของ 
สมส. กพร. และสกอ.  ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตองประกอบขึ้นดวยกิจกรรมที่สอดคลัองตามนโยบาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน  ทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะและระดับชาติ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งดานทรัพยากรบุคคล  สิ่งอํานวยความ
สะดวก  นักศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  เนนการพัฒนานักศึกษา  การบริการวิชาการดานการบริหารจัดการสู
สังคม  อันจะเปนประโยชนตอความกาวหนาของประชาชนในชุมชนทองถิ่นและสังคมโดยรวม  ในการเปนผูที่สามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต  มีความเปนอยูที่ดีมีความสุขอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตไปสูคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐานระดับสูง 
2. เพ่ือจัดใหบริการวิชาการและวิจัยที่สามารถนําองคความรูสูการพัฒนานักศึกษาอยางมีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักศึกษาภาคปกติที่คงอยู 1,026 คน 
1.2  มีหลักสตูรปรับปรุง 8 หลักสตูร 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ 
2.2. คณะวิทยาการจัดการมีงานวิจยัที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2.3. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการมีบุคลิกภาพทีด่ี  และมสีมรรถนะเพ่ิมมากขึน้ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอน  และมีกิจกรรมเสริมการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง

ตลอดทั้งปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

            

1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการสอนและศึกษาดูงาน             
1.2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับระบบฝกประสบการณ   

  วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 
            

1.3 สํารวจติดตามผลการผลิตบัณฑิต             
1.4 อบรมการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม             
1.5 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ             
1.6 เสวนากลุมเก่ียวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.7 อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัยและเขียนเคาโครงวิจัย             
1.8 จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสและจุลสารคณะวิทยาการจัดการ             
1.9 บูรณาการศาสตรท่ีเปนอัตลักษณเพ่ือการจัดการศึกษา  บริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
            

1.10 เสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             
1.11 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษารายสาขา             
1.12 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพียง 
            

1.13 เสริมสรางทักษะความเปนผูประกอบการแกนักศึกษา             
1.14 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ             
1.15 สนับสนุนการทํางานเปนศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชน             
1.16 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาดานภาษา  

และคอมพิวเตอร 
            

1.17 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพนักศึกษา             
1.18 ประชาสัมพันธหลักสูตร             
1.19 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ             
1.20 จัดซ้ือวัสดุ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการเรียนการสอนและการ
บรหิารงานคณะวทิยาการจัดการ 

  

1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการสอนและ
ศึกษาดูงาน 

      

 - จัดประชุมทําแผนการสอน 1 คร้ัง  1   
 - ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา 1 คร้ัง   1  

1.2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับระบบฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา) 

1 คร้ัง  1   

1.3 สํารวจติดตามผลการผลิตบัณฑิต 1 คร้ัง  1   
1.4 อบรมการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ศีลธรรม 
1 คร้ัง   1  

1.5 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 1 คร้ัง   1  
1.6 เสวนากลุมเก่ียวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา 1 คร้ัง   1  
1.7 อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัยและ

เขียนเคาโครงวิจัย 
1 คร้ัง  1   

1.8 จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสและจุลสาร
คณะวิทยาการจัดการ 

11 คร้ัง 2 3 3 3

1.9 บูรณาการศาสตรท่ีเปนอัตลักษณเพ่ือการ
จัดการศึกษา  บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 คร้ัง  1

1.10 เสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

2 คร้ัง 1 1

1.11 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษารายสาขา 1 คร้ัง  1
1.12 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1 คร้ัง  1

1.13 เสริมสรางทักษะความเปนผูประกอบการ
แกนักศึกษา 

1 คร้ัง 1 

1.14 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมรวมกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ 

2 คร้ัง 1 1

1.15 สนับสนุนการทํางานเปนศูนยบมเพาะ
ธุรกิจชุมชน 

3 คร้ัง 1 1 1

1.16 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานภาษาและคอมพิวเตอร 

2 คร้ัง 1 1

1.17 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพนักศึกษา 1 คร้ัง  1
1.18 ประชาสัมพันธหลักสูตร 5 คร้ัง  5   
1.19 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 5 คร้ัง 1 1 2 1 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.20 จัดซ้ือวัสดุ 4 คร้ัง  2 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการเรียนการสอนและการ
บรหิารงานคณะวทิยาการจัดการ 

674,240  

1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการสอนและศึกษา
ดูงาน 

45,240  

 - จัดประชุมทําแผนการสอน 15,000 15,000  
 - ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา 30,240 30,240 

1.2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับระบบฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา) 

60,000 60,000  

1.3 สํารวจติดตามผลการผลิตบัณฑิต 26,000 26,000  
1.4 อบรมการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ศีลธรรม 
18,600 18,600 

1.5 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 30,000 30,000 
1.6 เสวนากลุมเก่ียวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา 20,000 20,000 
1.7 อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัยและเขียน

เคาโครงวิจัย 
40,000 40,000  

1.8 จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสและจุลสารคณะ
วิทยาการจัดการ 

37,000 7,200 10,800 10,800 8,200

1.9 บูรณาการศาสตรท่ีเปนอัตลักษณเพ่ือการจัด
การศึกษา  บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

25,000 25,000 

1.10 เสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

40,000 20,000 20,000 

1.11 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษารายสาขา 27,000  27,000
1.12 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
27,000 27,000 

1.13 เสริมสรางทักษะความเปนผูประกอบการแก
นักศึกษา 

28,000 28,000  

1.14 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 30,000 15,000  15,000
1.15 สนับสนุนการทํางานเปนศูนยบมเพาะธุรกิจ

ชุมชน 
15,400 5,000 8,000 2,400

1.16 สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานภาษาและคอมพิวเตอร 

30,000 15,000 15,000 

1.17 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพนักศึกษา 19,000  19,000
1.18 ประชาสัมพันธหลักสูตร 26,000 26,000  
1.19 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 50,000 10,000 10,000 20,000 10,000
1.20 จัดซ้ือวัสดุ 80,000 40,000 22,000 18,000

 รวม 674,240 17,200 310,800 246,640 99,600

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หม
าย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 จัดการเรียนการสอนและการ
บรหิารงานคณะวทิยาการ
จัดการ 

     

1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการสอน
และศึกษาดูงาน 

       

 1.1.1 จัดประชุมทําแผนการสอน 1 คร้ังๆละ     15,000 
1.1 คาตอบแทน       

- คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  
1.2 คาวัสดุ       
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หม
าย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - ซ้ือวัสดุ  50 คนๆละ 1 คร้ัง 48 บาท 2,400 
1.3 คาใชสอย      

 - คาทํารูปเลมเอกสาร 50 เลมๆละ 1 คร้ัง 30 บาท 1,500 
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 วัน 150 บาท 7,500 
 1.1.2 ศึกษาดูงานดานการจัด

การศึกษา 
    30,240 

1.4 คาตอบแทน      
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

1.5 คาวัสดุ      
 - คาบํารุงรักษารถ 1 คัน 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 1,500 

1.6 คาใชสอย      
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน/ คาเบ้ีย

เล้ียง 
1 คร้ังๆละ - - 13,140 บาท 13,140 

 - คาท่ีพัก 20 คนๆละ 1 คืน 600 บาท 12,000 
2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับระบบ

ฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา) 

     60,000 

2.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 5 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 3,000 บาท 15,000 
2.2 คาวัสดุ      

 - ซ้ือวัสดุสํานักงาน 5 คร้ังๆละ - - 3,160 บาท 15,800 
 - คาถายเอกสาร 100 ชุดๆละ - - 30 บาท 3,000 

2.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 100 คนๆละ 1 วัน 150  บาท 15,000 
 - คาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ 2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 4,000 
3 สํารวจติดตามผลการผลิตบัณฑิต     26,000 

3.1 คาตอบแทน      
3.2 คาวัสดุ      

 - คาถายเอกสาร 12,00
0 

แผนๆละ - - 0.40 บาท 4,800 

3.3 คาใชสอย      
 - คาจางเหมาเก็บขอมูล 1,260 ชุดๆละ - - 10 บาท 12,600
 - คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล 760 ชุดๆละ - - 10 บาท 7,600 
 - คาจัดทํารูปเลม 1 เลม - - 1,000 บาท 1,000 
4 อบรมการสอนโดยสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
     18,600 

4.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

4.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  50 คนๆละ 1 คร้ัง 100 บาท 5,000 

4.3 คาใชสอย      
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 50 เลมๆละ - - 50 บาท 2,500 
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 7,500 
5 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ      30,000 

5.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  2 คนๆละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 6,000  

 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 1 คร้ัง 3,000 บาท 9,000 
5.2 คาวัสดุ      

 - ซ้ือวัสดุ  1 คร้ังๆละ - - 1,000 บาท 1,000 
 - คาบํารุงรักษารถ 1 คัน 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 1,500 

5.3 คาใชสอย      
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน/ คาเบ้ีย

เล้ียง 
1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,500 บาท 5,500 

 - คาอาหาร 30 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 4,500 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 50 เลมๆละ - - 50 บาท 2,500 
6  เสวนากลุมเก่ียวกับระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา 
     20,000 

6.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หม
าย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

6.2 คาวัสดุ       
 - ซ้ือวัสดุ  1 คร้ังๆละ - - 3,200 บาท 3,200 

6.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 7,500 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 50 เลมๆละ - - 74 บาท 3,700 
 - คาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ 1 วันๆละ - - 2,000 บาท 2,000 
7  อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย

และเขียนเคาโครงวิจัย 
     40,000 

7.1 คาตอบแทน       
- คาวิทยากร  3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800  

 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 2 คนๆละ 1 คร้ัง 3,000 บาท 6,000 
7.2 คาวัสดุ       

 - ซ้ือวัสดุ  2 คร้ังๆละ - - 900 บาท 1,800 
 - คาบํารุงรักษารถ 2 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 3,000 

7.3 คาใชสอย      
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน/ คาเบ้ีย

เล้ียง 
2  คร้ังๆละ 1 วันๆละ 4,000 บาท 8,000 

 - คาอาหาร 30 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 4,500 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 100 เลมๆละ - - 59 บาท 5,900 
8 จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสและจุล

สารคณะวิทยาการจัดการ 
     37,000 

8.1 คาใชสอย      
 - คาจางเหมาทําเว็ปไซต 1 งานๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000 
 - คาทําเลมจุลสาร 10 คร้ังๆละ 120 เลมๆละ 30 บาท 36,000 
9 - บูรณาการศาสตรท่ีเปนอัตลักษณ

เพ่ือการจัดการศึกษา  บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     25,000 

9.1 คาตอบแทน       
- คาวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

9.2 คาวัสดุ       
 - ซ้ือวัสดุ  1 คร้ังๆละ - - 3,100 บาท 3,100 

9.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 7,500 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร  50 เลมๆละ - - 74 บาท 3,700 
 - คาจางพิมพเอกสาร 100 หนาๆละ - - 15 บาท 1,500 
 - คาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000 

10 เสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

     40,000 

10.1 คาตอบแทน       
- คาวิทยากร  4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400  

10.2 คาวัสดุ       
 - ซ้ือวัสดุ  2 คร้ังๆละ - - 4,550 บาท 9,100 

10.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 20 คนๆละ 2 วันๆละ 150 บาท 6,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร  250 เลมๆละ - - 40 บาท 10,000 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผนๆละ 500 บาท 500 

11 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาราย
สาขา 

     27,000 

11.1 คาตอบแทน       
- คาวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

11.2 คาวัสดุ       
 - ซ้ือวัสดุ  1 คร้ังๆละ - - 8,400 บาท 8,400 

11.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 20 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 3,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร  150 เลมๆละ - - 30 บาท 4,500 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผน 900 บาท 900 
 - คาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000 
 - คาจางพิมพเอกสาร 100 หนาๆละ - - 10 บาท 1,000 

12 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ      27,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หม
าย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

นักศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

12.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  8 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400  

12.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  1 คร้ังๆละ - - 3,450 บาท 3,450 

12.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 25 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 3,750 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร  150 ชุดๆละ - - 30 บาท 4,500 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผน 900 บาท 900 

13 เสริมสรางทักษะความเปน
ผูประกอบการแกนักศึกษา 

     28,000 

13.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

13.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  100 คนๆละ - - 50 บาท 5,000 

13.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 100 คนๆละ 1 วันๆละ 80 บาท 8,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร  100 เลมๆละ - - 50 บาท 5,000 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผน 900 บาท 900 
 - คาบริการจัดสถานที่และอุปกรณ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000 
 - คาจางพิมพเอกสาร 200 หนาๆละ - - 15 บาท 3,000 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผน 500 บาท 500 

14 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ 

     30,000 

14.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800  

14.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  2 คร้ังๆละ - - 3,600 บาท 7,200 
 - คาบํารุงรักษารถ 2 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 3,000 

14.3 คาใชสอย      
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน/ คาเบ้ีย

เล้ียง 
2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 4,000 บาท 8,000 

 - คาทําปาย 2 คร้ังๆละ 1 แผน 500 บาท 1,000 
15 สนับสนุนการทํางานเปนศูนยบมเพาะ

ธุรกิจชุมชน 
     15,400

15.1 คาตอบแทน      
 คาวัสดุ      

15.2 - ซ้ือวัสดุ  3 คร้ังๆละ - - 1,000 บาท 3,000 
 - คาบํารุงรักษารถ 2 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 500 บาท 1,000 

15.3 คาใชสอย      
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน/ คาเบ้ีย

เล้ียง 
2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,450 บาท 10,900 

 - คาทําเอกสารแผนพับ 1 คร้ังๆละ 100 แผนๆละ 5 บาท 500 
16  สงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษาดานภาษาและคอมพิวเตอร 
    30,000

16.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  7 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 25,200  

16.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  2 คร้ังๆละ - - 900 บาท 1,800 

16.3 คาใชสอย      
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 1 คร้ังๆละ 250 เลมๆละ 12 บาท 3,000 

17 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 

      19,000

17.1 คาตอบแทน      
- คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

17.2 คาวัสดุ      
 - ซ้ือวัสดุ  110 คนๆละ - - 40 บาท 4,400 

17.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 20 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 3,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หม
าย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาทํารูปเลมเอกสาร 111 เลมๆละ - - 50 บาท 5,550 
 - คาจางพิมพเอกสาร 90 หนาๆละ - - 15 บาท 1,350 
 - คาจางวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล 
110  ชุดๆละ - - 10 บาท 1,100 

18 - ประชาสัมพันธหลักสูตร       26,000 
18.1 คาตอบแทน       

 คาวัสดุ       
 - ซ้ือวัสดุ  5 คร้ังๆละ - - 1,120 บาท 5,600 
 - คาบํารุงรักษารถ 5 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 500 บาท 2,500 

18.2 คาใชสอย      
 - คาเบ้ียเล้ียง 5 คร้ังๆละ 1 คนๆละ 180 บาท 900 
 - คาน้ํามันรถ/ คาทางดวน 5 คร้ังๆละ  - - 1,000 บาท 5,000 
 - คาทําปาย 4 ใบๆละ - - 500 บาท 2,000 
 - คาจางทําวีดีโอประชาสัมพันธ 1 คร้ังๆละ - - 10,000 บาท 10,000 

19 จางเหมาบริการและซอมแซม
ครุภัณฑ 

     50,000  

19.1 คาใชสอย        
 - จางเหมาบริการและซอมแซม

ครุภัณฑ 
5 คร้ังๆละ - - 10,000 บาท 50,000 

20 จัดซ้ือวัสดุ      80,000 
20.1 คาวัสดุ       

 - ซ้ือวัสดุ 4 คร้ังๆละ - - 20,000 บาท 80,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 674,240 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตไปสูคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการที่ไดมาตรฐานระดับสูง 
2. เพ่ือจัดใหบริการวิชาการและวิจัยที่สามารถนําองคความรูสูการพัฒนานักศึกษาอยางมีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติทั้ง 1,026 คน ไดรับความรู  และมทีักษะมากขึ้น 
1.2. จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนมีอยางตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ 
1.3. จํานวนงานวิจยัที่มีคุณภาพมากขึ้น 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชจาํนวนชิ้นงานทีผ่ลติไดทั้งปงบประมาณ 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานประจําปของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคม

และคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

1.2.2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักศึกษา บุคลากร  ประชาชน  ชุมชน  องคกรชุมชนท่ีเก่ียวของ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.  คณาจารย  นักศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญ

ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  คณะวิทยาการจัดการมีคูมือการประกันคุณภาพของคณะ 
3.  คณะวิทยาการจัดการมีรายงานการประเมินตนเองจํานวน 8 สาขาวิชา และ 1 คณะ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 74,270 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : นางเสาวลักษณ ชาติศรีสัมพันธ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ชัดเจน  และมีความพรอมสําหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของ
ระดับอุดมศึกษา  โดยคณะวิทยาการจัดการไดเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  จึงจัด
โครงการอบรมเพื่อสรางความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานเปนประจําทุกป  รวมทั้งเปนการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูใหมอยูเสมอ  อีกสวนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันคือใหนักศึกษาเขามา
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพของคณะฯ  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีการอบรมเพื่อใหความรู   ความเขาใจ
แกนักศึกษาในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมถึงการบริหารจัดการภายในคณะฯ ในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญในงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือใหคณะวิทยาการจัดการสามารถดําเนินการจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในสวนของ

สาขาวิชาและในสวนของคณะ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  คณาจารยและเจาหนาที่ รวมถึงนักศึกษาของคณะมีความรูความเขาใจใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
90 คน 

1.2 คณะวิทยาการจัดการมคีูมือประกันคุณภาพของคณะ 1 เลม 
1.3 มีรายงานการประเมินตนเอง (8สาขาวชิา และ 1 คณะ) 9 เลม 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการดีข้ึน 
2.2.  คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาสามารถนําความรูไปปรบัใชในงานประกันคุณภาพการศึกษา

ไดมากขึ้น 
3. เปาหมายเชิงเวลา   - 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน/ จดัทําแผนการประกันคุณภาพ
และจดัทาํตัวบงชี้อัตลักษณ  

            

1.1  ทบทวนผลการดําเนินงาน             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2  จัดทาํแผนการประกันคุณภาพและจดัทาํตัวบงชี้อัตลักษณ             
2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก

บุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษา 
            

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและรายงานประเมินตนเอง              
4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน/ จดัทํา
แผนการประกันคุณภาพและจดัทําตวั
บงชี้อัตลักษณ  

   

1.1  ทบทวนผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 1  
1.2  จัดทาํแผนการประกันคุณภาพและ

จัดทาํตัวบงชี้อัตลักษณ 
1 ครั้ง 1 

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
เจาหนาทีแ่ละนกัศึกษา 

1 ครั้ง 1 

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและ
รายงานประเมินตนเอง  

1 ครั้ง  1

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552  

1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน/ จดัทําแผนการ
ประกันคุณภาพและจดัทาํตัวบงชี้อัตลักษณ  

9,870  

1.1  ทบทวนผลการดําเนินงาน 4,000 4,000  
1.2  จัดทาํแผนการประกันคุณภาพและจดัทาํตัว

บงชี้อัตลักษณ 
5,870 5,870 

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร เจาหนาที่และ
นักศึกษา 

19,800 19,800 

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน
ประเมินตนเอง  

22,000  22,000

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552  

22,600  22,600

 รวม 74,270 4,000 25,670 44,600

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 ทบทวนผลการดําเนินงาน/ จดัทํา

แผนการประกันคุณภาพและ
จัดทําตัวบงชี้อตัลักษณ  

    9,870 

1.1  ทบทวนผลการดําเนินงาน       4,000 
 คาตอบแทน      
 คาวัสดุ      
 - คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 1,000 บาท 1,000 
 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 20 คนๆละ 1 วันๆละ 80 บาท 1,600 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 20 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 70 บาท 1,400 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1.2  จัดทําแผนการประกันคุณภาพและ

จัดทําตัวบงชี้อัตลักษณ 
    5,870 

 คาตอบแทน     
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,800 
 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 1,320 บาท 1,320 
 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 20 คนๆละ 1 วันๆละ 80 บาท 1,600 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 20 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 20 บาท 400 
 - คาจางพิมพเอกสาร 50 แผนๆละ - - 15 บาท 750 

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
บุคลากร เจาหนาท่ีและนักศึกษา 

   19,800

2.1 คาตอบแทน     
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600 

2.2 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 6,450 บาท 6,450 

2.3 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 7,500 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 50 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 30 บาท 1,500 
 - คาจางพิมพเอกสาร 50 แผนๆละ - - 15 บาท 750 

3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
และรายงานประเมินตนเอง  

   22,000

3.1 คาตอบแทน     
3.2 คาวัสดุ     

 - คาวัสดุ 8 สาขาวิชาๆละ 1 คร้ังๆละ 500 บาท 4,000 
3.3 คาใชสอย      

 - คาทํารูปเลมเอกสาร 8 สาขาวิชาๆละ 3 เลมๆละ 500 บาท 12,000 
 - คาจางเหมาทําเลมคูมือการประกัน

คุณภาพ 
1 เลมๆละ - - 3,000 บาท 3,000 

 - คาจางเหมาะทําเลมรายงาน
ประเมินตนเองของคณะ 

1 เลมๆละ - - 3,000 บาท 3,000 

4 จัดประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2552  

   22,600

4.1 คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 1 คนๆละ - - 5,000 บาท 5,000 

4.2 คาวัสดุ     
 - คาถายเอกสารประกอบการประเมิน 50 เลมๆละ - - 170 บาท 8,500 

4.3 คาใชสอย      
 - คาท่ีพักวิทยากร 1 คนๆละ 1 คืนๆละ 600 บาท 600 
 - คาพาหนะวิทยากร 1 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000 
 - คาอาหาร 50 คนๆละ - - 150 บาท 7,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  74,270

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. คณะวิทยาการจัดการสามารถดําเนินการจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในสวนของสาขาวิชา
และในสวนของคณะ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. คณาจารยและเจาหนาที่ รวมถงึนักศึกษาของมหาวทิยาลัยมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพ 
1.2. คณะวิทยาการจัดการมคีูมือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ 
1.3. มีรายงานการประเมินตนเองทกุสาขาวิชา  และคณะวทิยาการจัดการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชจาํนวนชิ้นงานทีผ่ลติไดทั้งปงบประมาณ 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชคูมือประกันคุณภาพของคณะ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคม

และคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี
 

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 

4.1 สํานักงานอธิการบดี 
4.1.1 กองกลาง 

4.1.1.1 งานบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 104,901,060 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง  : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ขาราชการพลเรือน,ลูกจางประจํา,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวทิยาลัย,

ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติและอาจารยประจําตามสญัญา 
302 อัตรา 

1.2 ผูดํารงตําแหนงทางวชิาการ 63 ตําแหนง 
1.3 ผูดํารงตําแหนงบริหารไมมีวาระ 11 อัตรา 
1.4 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และงานจางเหมา 12 เดือน 
1.5 เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 2,910 คน 
1.6 เพ่ือใหการสนับสนุนเก่ียวกับวสัดุอุปกรณการเรยีนการสอนสําหรับบุคลากร 477 คน 
1.7 เพ่ือบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
1.8 เพ่ือเปนการบริหารงานมหาวทิยาลัย 1 งาน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งบบคุลากร             
 - เงินเดือน  110 อัตรา             
 - เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1 เทา 43 อัตรา             
 - เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ (ตําแหนงทาง

วิชาการ 1 เทา) 
            

 - เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน (3 อัตรา)             
 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 11 อัตรา)             
2 คาจางประจํา               
 - คาจางประจํา  (43  อัตรา)             
 - เงินเพ่ิมคาจางประจํา             
 - เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจางประจํา             
3 คาจางชั่วคราว             
 - คาจางชั่วคราวชาวตางชาต ิ             
4 คาตอบแทนพนักงานราชการ             
 งบดาํเนินการ             
1 คาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ             
 - คาตอบแทน             
 - คาเชาบาน             
 - คารถประจําตําแหนง             
 - เต็มขั้นขาราชการ             
 - เต็มขั้นลูกจางประจํา             
2 คาใชสอย  (ยาม)               
3 คาวสัด ุ             
4 คาสาธารณูปโภค             
1 งบลงทุน             
 คาทีด่ินและสิ่งกอสราง             
 - อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง(ผูกพันป 51-54)             
 - อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง (ผูกพันป 51-54)             
 - อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง(ผูกพัน52-54)             
 - อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 หลัง (ผูกพันป 52-54)             
2 งบอดุหนุน             
 - เงินอุดหนุนทั่วไปคาใชจายบคุลากร             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 งบรายจายอื่น             
 - คาจางเหมาบรกิาร (ยาม)             
 - คาวสัด ุ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน 12 เดือน 3 3 3 3 
2 เงินประจําตาํแหนงทางวชิาการ 12 เดือน 3 3 3 3 
3 เงินคาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 12 เดือน 3 3 3 3 
4 เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการ 12 เดือน 3 3 3 3 
5 เงินประจําตาํแหนงผูบริหารไมมีวาระ 12 เดือน 3 3 3 3 
6 คาจางประจํา 43 อัตรา 12 เดือน 3 3 3 3 
7 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 12 เดือน 3 3 3 3 
8 เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ

ลูกจางประจํา 12 เดือน 3 3 3 3 

9 คาจางชั่วคราวชาวตางชาต ิ 12 เดือน 3 3 3 3 
10 คาตอบแทนพนักงานราชการ 12 เดือน 3 3 3 3 
11 คาตอบแทน 12 เดือน 3 3 3 3 
12 คาเชาบาน 12 เดือน 3 3 3 3 
13 คารถประจําตาํแหนง 12 เดือน 3 3 3 3 
14 เงินเต็มข้ันขาราชการ 12 เดือน 3 3 3 3 
15 เงินเต็มข้ันลูกจางประจํา 12 เดือน 3 3 3 3 
16 คาใชสอย 48 ครั้ง 4 4 4 4 
17 คาวสัด ุ 180 ครั้ง 15 1 15 15 
18 คาสาธารณูปโภค 12 เดือน 3 3 3 3 
19 คาทีด่ินและสิ่งกอสราง 8 ครั้ง 2 2 2 2 
20 เงินอุดหนุนทั่วไป 12 เดือน 3 3 3 3 
21 คาจางเหมาบรกิาร(ยาม) 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน 31,534,100 7,883,525 7,883,525 7,883,525 7,883,525 

2 เงินประจําตาํแหนงทางวชิาการ 4,956,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000 

3 เงินคาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 4,956,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000 

4 เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการ 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 

5 เงินประจําตาํแหนงผูบริหารไมมีวาระ 1,478,400 369,600 369,600 369,600 369,600 

6 คาจางประจํา 43 อัตรา 6,861,500 1,715,375 1,715,375 1,715,375 1,715,375 

7 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 77,600 19,400 19,400 19,400 19,400 

8 เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ
ลูกจางประจํา 63,400 15,850 15,850 15,850 15,850 

9 คาจางชั่วคราวชาวตางชาต ิ 1,792,300 448,075 448,075 448,075 448,075 

10 คาตอบแทนพนักงานราชการ 19 อัตรา 2,850,700 712,675 712,675 712,675 712,675 

11 คาเชาบาน  12  ราย 894,000 223,500 223,500 223,500 223,500 

12 คารถประจําตาํแหนง 6 ราย 1,905,600 476,400 476,400 476,400 476,400 

13 เงินเต็มข้ันขาราชการ  15   อัตรา 501,000 125,250 125,250 125,250 125,250 

14 เงินเต็มข้ันลูกจางประจํา 112,400 28,100 28,100 28,100 28,100 

15 คาใชสอย(ยาม) 410,000 410,000       

16 คาวสัด ุ 1,003,460 250,865 250,865 250,865 250,865 

17 คาสาธารณูปโภค 5,395,200 2,697,600 2,697,600     
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 คาทีด่ินและสิ่งกอสราง 21,203,000 5,300,750 5,300,750 5,300,750 5,300,750 

19 เงินอุดหนุนบุคลากร  68 อัตรา 16,896,400 4,224,100 4,224,100 4,224,100 4,224,100 

20 คาจางเหมาบรกิาร(ยาม) 1,987,200 496,800 496,800 496,800 496,800 

 รวมทั้งสิ้น 104,901,060 27,881,565 27,471,565 24,773,965 24,773,965 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 
       

 งบบุคลากร       54,592,800
1.1 เงินเดือน       42,947,300

 - เงินเดือนขาราชการ 110 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 2,627,841 บาท 31,534,100

 - เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1 เทา
(เกา43+ใหม20) 

63 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 413,000 บาท 4,956,000

 - เงินคาตอบแทนรายเดือนขาราชการ
(ตําแหนงทางวิชาการ 1 เทา) (เกา
43+ใหม20) 

63 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 413,000 

บาท 
4,956,000

 - เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการ
ระดับตน 

3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 1,900 บาท 22,800

 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 11 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 123,200 บาท 1,478,400

1.2 คาจางประจํา        7,002,500

 - คาจางประจํา 43 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 571,791.67 บาท 6,861,500

 - เงินเพ่ิมคาจางประจํา 11 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 6,466.67 บาท 77,600

 - เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ
ลูกจางประจํา 

6 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 5,283.33 บาท 63,400

1.3 คาจางช่ัวคราวชาวตางชาติ 7 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 149,358.33 บาท 1,792,300

1.4 คาตอบแทนพนักงานราชการ   19 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 237,558.33 บาท 2,850,700

 งบดําเนินงาน       9,358,060
1.5 คาตอบแทน       3,413,000

 - คาเชาบาน   12 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 74,500 บาท 894,000

 - คารถประจําตําแหนง  6 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 158,800 บาท 1,905,600

 - เงินเต็มขั้นขาราชการ   16   อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 41,750 บาท 501,000

 - เงินเต็มขั้นลูกจางประจํา 8 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 9,366.67 บาท 112,400

1.6 คาใชสอย       410,000

 - ยาม   2.47 เดือนๆละ 165,600 บาท 410,000

1.7 คาวัสดุ       139,860

1.8 คาสาธารณูปโภค       5,395,200

 - คาไฟฟา     12 เดือนๆละ 370,408.33 บาท 4,444,900

 - คาโทรศัพท    12 เดือนๆละ 16,666.67 บาท 200,000

 - คานํ้าประปา   12 เดือนๆละ 62,525 บาท 750,300

 งบลงทุน       21,203,000

1.9 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลังๆละ     2,668,000

1.10 อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลังๆละ     1,435,000

1.11 อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลังๆละ     8,000,000

1.12 อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 หลังๆละ     9,100,000

 งบอุดหนุน       16,896,400
1.13 เงินอุดหนุนบุคลากร          16,896,400

 - อัตราทดแทนการเกษียณ  73 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 855,350 บาท 10,264,200

 - พนักงานมหาวิทยาลัย 50 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 552,683.33 บาท 6,632,200

 งบรายจายอื่น       2,850,800
1.14 คาจางเหมาบริการ       2,850,800

 - ยาม   9.53 เดือนๆละ 165,600 บาท 1,577,200

1.15 คาวัสดุ       1,273,600

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     104,901,060

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีคณุภาพและปฏบัิติงานตามมาตรฐาน 
2. มีทรัพยากรในการบริหารงานที่เหมาะสม 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากร 
1.2. จํานวนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
1.3. จํานวนผูดํารงตาํแหนงบรหิาร 
1.4. การบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

4.1.1.2 งานพัฒนาและสนบัสนุนการทาํผลงานทางวชิาการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  : รศ.วนิช  สุธารัตน 
  

หลักการและเหตุผล 
เพ่ือพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย รวมทั้ง

งานพัฒนาดานการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยและสงเสริมใหคณาจารยสรางองคความรูใหม จากการทําวิจัย เปนการ
เสริมสรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานวิชาการดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย  
2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่ไดดําเนินการจริง ณ 

เวลาปจจุปน ตลอดจนปญญาอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในระหวางการดําเนินงาน 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 5 ราย 
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 5 ราย 
1.3 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย 3 ราย 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. พัฒนาและสนนัสนุนการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารยในมหาวิทยาลัยใหเขาสูตาํแหนงทาง

วิชาการไดมากขึ้น 
2.2. สัดสวนของอาจารยประจําทีด่าํรงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณเพิ่มข้ึน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงานทางวิชาการ             
 - ประเมินผลงานทางวชิาการ             
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงาน
ทางวชิาการ       

 - ประเมินผลงานทางวชิาการ 14 ครั้ง 2 3 4 5 
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงานทาง
วิชาการ      

 - ประเมินผลงานทางวชิาการ 43,200 4,800 7,800 15,300 15,300 
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง 6,800 1,700 1,700 1,700 1,700 
 รวมทั้งส้ิน 50,000 6,500 9,500 17,000 17,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาและสนับสนุนการทํา

ผลงานทางวิชาการ 
    50,000

1.1 คาตอบแทน        
 - คาประเมินผลงาน ผศ. 5 รายๆละ 3 คร้ังๆละ 800 บาท 19,200 
 - คาประเมินผลงาน รศ. 5 รายๆละ 3 คร้ังๆละ 1,000 บาท 15,000 
 - คาประเมินผลงาน ศ. 3 รายๆละ 3 คร้ังๆละ 3,000 บาท 9,000 

1.2 คาวัสดุ       6,800
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   50,000
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หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรสายวชิาการของมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนการทาํผลงานทางวิชาการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการที่ไดรับการอนุมัติแตงตั้งจากสภา

มหาวทิยาลัย 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

4.1.1.3 โครงการการประกนัคุณภาพสํานักงานอธกิารบด ี

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 66,910 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  : รศ.วันทนีย แสนภักดี 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
ดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 4 
กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหการบริหารงานของ
สํานักงานอธิการบดีสอดคลองตามระบบมาตรฐานคุณภาพ  ดําเนินงานบรรลุพันธกิจและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองนําระบบการประกันคุณภาพเขามาพัฒนาระบบบริหารจัดการและการดําเนินงาน  
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 โดยใหสอดคลองกับนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ที่กําหนดใหมีระบบกลไกลและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจากผลการประเมินการประกันคุณภาพในปที่ผานมามีความจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงผล
การดําเนินงานจึงตองจัดกิจกรรมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับผลการประเมินและเพื่อใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดทํา SAR และคูมือประกันคุณภาพของหนวยงาน 
2. เพ่ือจัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 
3. เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือจัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสํานักงานอธิการบดี 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง 
1.2 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธกิารบด ี 20 เลม 
1.3 จัดทาํรายงานการประกันคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบด ี 20 เลม 
1.4 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารงานดานประกันคุณภาพ    
2.2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพใหบรรลุผลตามเกณฑที่ กพร.และ สกอ.  กําหนดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแลวเสรจ็ภายในปงบประมาณ  2553 
3.2. บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดีไดรับรูขอมูลดานประกันคณุภาพภายใน 30 กันยายน 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน             
2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก

บุคลากร เจาหนาที ่
            

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและรายงานประเมินตนเอง             
4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง 1  1  
2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
เจาหนาที ่

1 ครั้ง 1    

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและ
รายงานประเมินตนเอง 20/20 เลม  20 20  

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการดําเนินงาน 9,210 4,600  4,610  
2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกบุคลากร เจาหนาที ่ 21,600 21,600    
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน
ประเมินตนเอง 12,000  2,000 10,000  

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 24,100    24,100 

 รวมทั้งส้ิน 66,910 26,200 2,000 14,610 24,100 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี1ทบทวนผลการ

ดําเนินงาน 
     

 งบรายจายอื่น      
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คร้ังๆละ  6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 17 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 1,700 
 - คาอาหารกลางวัน 17 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 3,400 
 - คาวัสดุ 17 ชุดๆละ   30 บาท 510 
2 กิจกรรมที่ 2 จดัอบรมใหความรู

เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร เจาหนาท่ี 

       

 งบรายจายอื่น        
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คร้ังๆละ  6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 10,000 
 - คาถายเอกสาร 100 ชุดๆละ   30 บาท 3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จดัทําคูมือการ
ประกันคุณภาพและรายงาน
ประเมินตนเอง 

       

 งบรายจายอื่น        
 - คาจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 1 คร้ังๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 
 - จัดทํารายงานประเมินตนเอง 1 คร้ังๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 
 - จัดทํารายงานประเมินตนเอง4 

กอง 
1 คร้ังๆละ 4 กองๆละ 2,000 บาท 8,000 

4 กิจกรรมที่ 4  จดัประเมินคุณภาพ
ภายในประจาํปการศึกษา 2552 

       

 งบรายจายอื่น        
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ    5,000 บาท 5,000 
 - คาท่ีพักวิทยากร 1 คนๆละ 1 คืนๆละ 600 บาท 600 
 - คาพาหนะ 1 คนๆละ  1,000 บาท 1,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 10,000 
 - คาถายเอกสาร       2,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    66,910 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุลากรไดรวมทาํประเมินตนเอง 
2. บุคลากรภายในหนวยงานรวมกันทําคูมือประเมนิตนเอง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรภายในหนวยงานจํานวน  80  คน 
1.2. จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
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3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

4.1.2 กองนโยบายและแผน(การประกันคุณภาพ) 

4.1.2.1 โครงการประกันคณุภาพมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 353,690 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (การประกันคุณภาพ) : นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” 
เพ่ือเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ 9 องคประกอบ ซึ่งในการดําเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จะตองมีการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในทุกปการศึกษา ดังน้ันเพ่ือตอบสนอนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงตองมีการดําเนินการ
ดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหลักเกณฑใหสถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินตนเองยัง
หนวยงานตนสังกัดปการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งเพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมหาวิทยาลัยจึงควรจัดทํา
คูมือการประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือดําเนินการอบรมใหความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. เพ่ือจัดทําคุมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 3 กิจกรรม 
1.2 จัดทาํรายงานผลการประเมินตนเอง 200 เลม 
1.3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 100 เลม 
1.4 จัดอบรมจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มหาวิทยาลัยมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในทุกหนวยงาน เพ่ือเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
2.2. มหาวิทยาลัยมีคู มือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ มี

ประสิทธิภาพ 
2.3. มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.4. เพ่ือเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมใหความรูบุคลากรในการจัดทาํแผนดําเนินงาน             
2 อบรมใหสความรูบุคลากรดานประกันคุณภาพ             
3 อบรมใหความรูบุคลากรดานประกันคุณภาพ             
4 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพการศึกษา             
5 อบรมจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา             
6 การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
            

7 จัดทาํรายงานประเมินตนเอง             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมใหความรูบุคลากรในการจัดทาํ
แผนดําเนินงาน 1 ครั้ง 1    

2 อบรมใหความรูบุคลากรดานประกัน
คุณภาพ 1 ครั้ง  1   

3 อบรมใหความรูบุคลากรดานประกัน
คุณภาพ 1 ครั้ง  1   

4 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 100 เลม  100   
5 อบรมจัดทําคูมือประกันคุณภาพ

การศึกษา 1 ครั้ง  1   

6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง    1 

7 จัดทาํรายงานประเมินตนเอง 200 เลม    200 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมใหความรูบุคลากรในการจัดทาํแผน
ดําเนินงาน 53,690.- 53,690.-    

2 อบรมใหความรูบุคลากรดานประกัน
คุณภาพ 50,000.-  50,000.-   

3 อบรมใหความรูบุคลากรดานประกัน
คุณภาพ 100,000.-   100,000.-  

4 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 20,000.- 20,000.-    
5 อบรมจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 30,000.- 30,000.-    
6 การประเมินคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 50,000.-    50,000.- 

7 จัดทาํรายงานประเมินตนเอง 50,000.-    50,000.- 
 รวมทั้งส้ิน 353,690.- 103,690. 50,000.- 100,000.- 100,000. 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรู

บุคลากรในการจัดทําแผน
ดําเนินงาน 

    53,690.-

1.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท 20,000.- 
1.2 คาใชสอย        

 - คาพาหนะ 2 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.-
 - คาท่ีพัก 2 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.- 
 - คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 55 คนๆละ 2 วันๆละ 150 บาท 16,500.-

1.3 คาวัสดุ       13,190.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ       
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมใหความรู

บุคลากรดานประกันคุณภาพ 
      50,000.-

2.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท 20,000.- 
2.2 คาใชสอย        

 - คาพาหนะ 2 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.-
 - คาท่ีพัก 2 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.- 
 - คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 55 คนๆละ 2 วันๆละ 150 บาท 16,500.-

2.3 คาวัสดุ       9,500.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ       

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมใหความรู
บุคลากรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา การสรางตัวบงชี้อัต
ลักษณ 

    100,000.-

3.1 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท 40,000.- 
3.2 คาใชสอย        

 - คาพาหนะ 4 คนๆละ 2 วันๆละ 2,500 บาท 10,000.-
 - คาท่ีพัก 4 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 4,000.- 
 - คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 2 วันๆละ 150 บาท 21,000.-

3.3 คาวัสดุ       20,000.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ       

4 กิจกรรมที่ 4 จดัทําคูมือประกัน
คุณภาพการศกึษา 

    20,000.-

4.1 คาใชสอย       
 - คาจัดทําคูมือประกันคุณภาพ

การศึกษา 
      20,000.-

 *สามารถถัวจายทุกรายการ       
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมจัดทําคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
    30,000.-

5.1 คาตอบแทนวิทยาการ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท 10,000.-
5.2 คาใชสอย        
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาพาหนะ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.- 
 - คาท่ีพัก 1 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000.- 
 - คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 2 วันๆละ 150 บาท 10,000.- 

5.3 คาวัสดุ       4,000.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ        

6 กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณภาพ
การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

   50,000.- 

6.1 คาตอบแทนประธาน 3 คนๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 15,000.- 
6.2 คาใชสอย        

 คาใชสอย        
 - คาพาหนะ 3 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000

-
2,000

บาท 5,000.- 

 - คาท่ีพัก 3 คนๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 5,000.- 
 - คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 65 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 9,750.- 
 คาวัสดุ       15,250.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ        

7 กิจกรรมที่ 7 จดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 

    50,000.- 

 คาใชสอย        
 - คาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 200 เลมๆละ  250 บาท 50,000.- 
 *สามารถถัวจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรมคีามรูความเขาใจดานการประกันคณุภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
2. มหาวทิยาลัยมีคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
3. มหาวทิยาลัยไดรับการประเมนิผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. รอยละของโครงการที่ไดดําเนนิการแลวเสร็จ 
1.2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดในระดบัดีข้ึนไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
3.2. การประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 
4.1.5 สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1.5.1 งานบรกิารงานวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูเขารับบริการใชหองสมุดและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมองเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชสารสนเทศในการปฏิบั ติงาน 
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5. ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลตอระบบฐานขอมูลขององค กร 
6. ความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูล 
7. การดํา เนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอืน 
วงเงินงบประมาณ: 2,800,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา ระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
และองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจดัการศึกษาของรัฐ 

จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุดแผนใน
ป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และเอกภาพเชิง
ระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) เปนการ
วิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน ดาน
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ.    ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทาทาย
สูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ



 
 

 

98

และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาหนังสือตําราวชิาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสทีด่ีและทันสมัย 
2. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนทองถิ่น 
4. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนในทองถิน่ สรางนสิัยรักการอานและมีการ

เรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. เพ่ือใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพ 
6. เพ่ือสนับสนุนและเพิ่มประสทิธิภาพดานการเรยีนการสอน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 หนังสือตํารา 1,000 รายการ 
1.2 บริการวงจรอินเทอรเนต 12 เ ดือน 
1.3 หนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอกนิกส 1,000 รายการ 
1.4 วัสดุงานครวั 100 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูใชบริการมองเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศตอการปฏบัิติงาน 
2.2. ความสําคญัของทรัพยากรสารสนเทศที่มีตอนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูใชบริการพึงพอใจกับระยะเวลาการใหบริการ 
3.2. การดํา เนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สํารวจความตองการและจัดซื้อหนังสือตํารา             
2 ดําเ นินการเรื่องคาบริการวงจรและคาบริการอินเทอรเน็ต             
3 สํารวจและจดัซือ้วัสดุงานครัว             
4 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หนังสือตํารา 1000 เลม 500 500   
2 วัสดุงานครัว 100 รายการ 30 40 30  
3 คาบริการวงจร 12 เดือน 3 3 3 3 
4 คาหนังสือและฐานขอมูลอิเล็ก

ทรอกนิกส 
1,000 รายการ 400 300 300  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หนังสือตํารา 1,408,822 708,822 700,000   
2 วัสดุงานครัว 150,000 50,000 50,000 50,000  
3 คาบริการวงจร 241,178 79,394 53,928 53,928 53,928 
4 คาหนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอกนิกส 1,000,000 400,000 300,000 300,000  
 รวมทั้งส้ิน 2,800,000 1,238,216 1,103,928 403,928 53,928 



 
 

 

99

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 วัสดุหนังสือตํารา       1,408,822 
2 วัสดุงานครัว       150,000 
3 คาบริการววงจร 1 รายการละ 12 เ ดือนละ 54570 บาท 241,178 
4 คาหนังสือและฐานขอมูลอิเล็ก

ทรอกนิกส 
      1,000,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   2,800,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมมากขึ้น 
2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สาํนักมีใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหมๆในแตละเดอืนที่นําออกใหบริการ 
1.2. จํานวนผูเขารับบริการใชหองสมุด และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถติิการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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4.1.5.1 โครงการการประกนัคุณภาพการศกึษาสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. บุคลากรไดรับความรูในการใหบริการอยางมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. แผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
3. รายงานการประเมินตนเองและคูมือประกันคุณภาพของงาน ตัวบงชี้อัตลักษณของสํานัก
วิทยบริการฯ 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
5. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 37,460  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพันธกิจและเปาหมายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ  ใหการบริการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  พัฒนาเพื่อการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของ
ทองถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเปน e-University  บริหารงานดวยระบบมาตรฐานคุณภาพ  เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุพันธกิจและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองนําระบบการประกันคุณภาพเขามาพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ที่กําหนดใหมีระบบกลไกลและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจากผลการประเมินการประกันคุณภาพในปที่ผานมามีความจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงผล
การดําเนินงานจงึตองจัดกิจกรรมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับผลการประเมินและเพื่อใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1.  เพ่ือจัดทํา SAR และคูมือประกันคุณภาพของหนวยงาน 
2.  เพ่ือจัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 
3.  เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ 
4.  เพ่ือจัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และจัดทํา

ตัวบงชี้อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2 ครั้ง 

1.2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร
เจาหนาที ่

1 ครั้ง 

1.3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ 20 เลม 
1.4 จัดทาํรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                20 เลม 
1.5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน  1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารงานดานการประกนัคุณภาพ เพ่ือพัฒนา

ระบบงานประกนัคุณภาพใหบรรลุตามเกณฑที ่กพร. และ สกอ. กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุง             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คุณภาพ และจัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
บุคลากรเจาหนาที ่

            

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ             
4 จัดทาํรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา                
            

5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/
จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ  และ
จัดทําตัวบงชี้ อัตลักษณของสํานัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

2 ครั้ง  2   

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร
เจาหนาที ่

1 ครั้ง  1   

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ 20 เลม   20  
4 จัดทาํรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา             20 เลม   20  

5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน  1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพ และจัดทําตัวบงชี้อัต
ลั ก ษณ ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

7,560  7,560   

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกบุคลากรเจาหนาที ่

10,800  10,800   

3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ/จัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา                

4,000   4,000  

4 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 15,100   15,100  
 รวมทั้งส้ิน 37,460  18,360 19,100  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ทบทวนผล

การดาํเนินงาน/จัดทํา
แผนการประกนัคุณภาพและ 
จัดทาํตวับงช้ีอัตลักษณ 
จํานวน 2 ครั้ง คุณภาพแก
บุคลากร(เฉพาะกรรมการ
ประกันคุณภาพของคณะ/
สถาบัน) 

      
7,560

 งบรายจายอ่ืน       
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1.1 คาตอบแทนวทิยากร                1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย     

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่       12 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 1,200 
 - คาอาหารกลางวัน 12 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 2,400 

1.3 คาวสัดุ         
 - คาถายเอกสาร                     12 ชุดๆละ 30 บาท 360 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
เจาหนาที่ จํานวน 1 ครัง้ 

      10,800 

 งบรายจายอ่ืน        
2.1 คาตอบแทนวทิยากร          1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
2.2 คาใชสอย        

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่       40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000 
 - คาอาหารกลางวัน       40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000 

2.3 คาวสัดุ         
 - คาถายเอกสาร            40 ชุดๆละ 30 บาท 1,200 

3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดทาํคูมอื
การประกันคณุภาพและ
รายงานประเมินตนเอง 

      4,000 

 งบรายจายอ่ืน        
3.1 คาวสัด ุ        

 - จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ    20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 
 - จัดทาํรายงานประเมินตนเอง

สถาบัน                         
  20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 

4 กิจกรรมหลกัที่ 4 จัดประเมนิ
คุณภาพภายในประจําป
การศกึษา 2552   

      15,100 

 งบรายจายอ่ืน        
4.1 คาตอบแทนวทิยากร           1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000 
4.2 คาใชสอย        

 - คาที่พักวทิยากร รร.สวนหลวง 1 คนๆละ 1 คืนๆละ 600 บาท 600  
 - คาพาหนะวิทยากร 1 คนๆละ   1,000 บาท 1,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 - คาอาหารกลางวัน               40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000 

4.3 คาวสัดุ         
 - คาถายเอกสารประกอบการ

ประเมิน 
      2,500  

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   37,460 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 บุคลากรไดรับความรูในการใหบริการอยางมคีุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
1.2 แผนการใชทรพัยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
1.3 รายงานการประเมินตนเองและคูมือประกันคุณภาพของงาน ของสํานักวิทยบริการฯ 
1.4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
1.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการเกณฑการประเมินผล 

2. เกณฑการประเมิน ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การประชุมและการจัดอบรม 
3.2. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 
4.1.6 สถาบันอยุธยาศกึษา 

4.1.6.1 โครงการการประกนัคุณภาพการศกึษาสถาบนัอยุธยาศกึษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 26,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายบริหาร) : นางศรีเวียง   ไตชิละสุนทร  
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวทิยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ให

ทําหนาทีใ่นดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวจิัยศิลปวฒันธรรม  ซึ่งในการดําเนินงานในแตละปน้ัน  สถาบันอยุธยา
ศึกษาไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือรายงานผลการดําเนินประจําป  และรวบรวมการ
ดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาทั้งในดาน  วิชาการ  ประวตัศิาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพในการดาํเนินงานใหเกิดความกาวหนายิ่งข้ึนตลอดจนมีการจัดสงเอกสารดังกลาวเพื่อเผยแพรใหแก
หนวยงาน และองคกรภายนอกใหเห็นถึงการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. เพ่ือใชขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนางานในปตอไป 
3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาใหแกหนวยงานอื่นๆ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน / จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และ

จัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา  
2 ครั้ง 

1.2 จัดอบรมใหความรู เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 1 ครั้ง 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
เจาหนาที่  

1.3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ    20 เลม 
1.4 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    20 เลม 
1.5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน    1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีการบรหิารงานดานการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให

บรรลผุลตามเกณฑที่ กพร. และ สกอ.  กําหนดอยางมีประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน / จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพ และจัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบันอยุธยา
ศึกษา  

            

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
บุคลากรเจาหนาที่  

            

3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ                
4 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา    
            

5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน                

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน / 
จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ  และ
จัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบัน
อยุธยาศึกษา  

1 ครั้ง  2   

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแก บุคลากร
เจาหนาที่  

1 ครั้ง  1   

3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ    20 เลม  1   
4 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา    
20 เลม   1  

5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน    1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน / 
จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และจัดทําตัว
บงชี้อัตลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา  

6,900  6,900  

2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกบุคลากรเจาหนาที่  5,400  5,400  

3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ    2,000  2,000  
4 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา    2,000  2,000 

5 จัดประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน    10,600  10,600 
 รวมทั้งส้ิน 26,900     
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ทบทวนผลการ

ดําเนินงาน/จัดทําแผนการประกัน
คุณภาพและ จัดทําตัวบงชี้อัต
ลักษณ จํานวน 2 ครั้ง  
(เฉพาะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ/สถาบัน) 

     6,900

1.1 คาตอบแทน       
 - วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 10 คนๆละ 4  ม้ือๆละ 25 บาท 1,000
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 100 บาท 2,000

1.3 คาวัสด ุ       
 - คาทาํเอกสารประกอบการ

ประชุม 
10 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 300

2. กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
เจาหนาที่ จํานวน 1 ครัง้ 

      5,400

2.1 คาตอบแทน       
 - วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600

2.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 10 คนๆละ 2  ม้ือๆละ 25 บาท 500
 - คาอาหาร 10 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 1,000

2.3 คาวัสด ุ       
 - คาทาํเอกสารประกอบการ

อบรม 
10 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 300

3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดทาํคูมอื
การประกันคณุภาพและ
รายงานประเมินตนเอง 

      4,000

3.1 คาวัสด ุ       
 - จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพ  1 รายการๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000
 - จัดทาํรายงานประเมินตนเอง

สถาบัน  
1 รายการๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000

4. กิจกรรมหลกัที่ 4 จัดประเมนิ
คุณภาพภายในประจําป
การศกึษา 2552   

      10,600

4.1 คาตอบแทน       
 - วิทยากร 1 คนๆละ     5,000

4.2 คาใชสอย       
 - คาที่พักวทิยากร 1 คนๆละ 1 หองๆละ 600 บาท 600
 - คาพาหนะวิทยากร 1 รายการ     1,000
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 10 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 500
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 1,000

4.3 คาวัสด ุ       
 - คาทาํเอกสารประกอบการ

ประเมิน 
1 รายการ     2,500

 รวมเปนเงิน       26,900
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หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นําผลการดําเนินงานของปที่ผานมามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของปตอไปเพื่อพัมนาการดําเนินงาน
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. นําขอมูลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาเผยแพรใหแกหนวยงานอืน่ๆไดรับทราบถงึการดําเนินงาน
และสามารถนําไปเปนเกณฑการพัฒนาทีด่ียิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผลการประเมินขององคประกอบที่ 1,3,6 และ 9 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอยูในระดับ 3 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยจดัทําแฟมเอกสารในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
3.2. จัดทาํรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา  2552 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.7.1 โครงการการประกนัคุณภาพการศกึษาสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 26,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  : ผศ.จินตนา เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูประบบราชการ คือการปรับปรุงหนวยงานภาครัฐใหทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดตอ

สาธารณชน ตอบสนองความตองการของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกที่ถูกตองตอการ
ใหบริการประชาชน 



 
 

 

107

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  ในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู  สําหรับ
ผูรับบริการของมหาวิทยาลัยตามนัยของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงประกอบไปดวยนักศึกษา ประชาชน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  มี
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง  ในการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน  ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวทิยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ใหบริการ
วิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  
และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากร ทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกครู  บุคลากรทางการศึกษา  
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจ 

จากการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปการศึกษา 2551 พบวา มีระดับของผลการดําเนินงานอยูที่ 
1.77   อุปสรรคสําคัญจากการวิเคราะหรายตัวชี้วัด พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีจุดบกพรองที่การจัดเก็บขอมูลที่
เปนระบบ รวมถึงขาดการทบทวนผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานของสถาบันวจิยัและพัฒนา  
2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทําการทบทวนผลการดําเนินงาน 

และจัดทําตัวชี้วัดอัตลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา       
2 ครั้ง 

1.2 SAR 1  เลม 
1.3 คูมือการประกันคุณภาพภายใน      1 เลม 
1.4 ประเมินคุณภาพภายใน 1  ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและรายงานตอมหาวิทยาลัยเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เชิญวิทยากรมาใหคําแนะนําการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

            

2 ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน จัดทําตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

            

3 พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน             
4 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เชิญวิทยากรมาใหคําแนะนําการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1 ครั้ง 1    

2 ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนผลการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
จั ด ทํ า ตั ว บ ง ชี้ อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 ครั้ง  1 1  

3 พัฒนาคู มื อกา รป ร ะกั นคุณภาพ 1 ครั้ง   1  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การศึกษาภายใน 
4  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เชิญวิทยากรมาใหคําแนะนําการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

5,400 5,400   

2 ประชุ ม บุคลากร เพื่ อทบทวนผลการ
ดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตัว
บงชี้อัตลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6,900 3,450 3,450 
 

3 พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4,000 4,000  

4 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 10,600 10,600  
 รวมทั้งส้ิน 26,900     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ทบทวนผลการ

ดําเนินงาน/จัดทําแผนการประกัน
คุณภาพและ จัดทําตัวบงชี้อัต
ลักษณ จํานวน 2 ครั้ง  
(เฉพาะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ/สถาบัน) 

    6,900 

1.1 คาตอบแทน       
 - วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 คนๆละ 4  มื้อๆละ 25 บาท 1,000 
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 2,000 

1.3 คาวัสดุ       
 - คาทําเอกสารประกอบการประชุม 10 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 300 

2. กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร เจาหนาท่ี 
จํานวน 1 ครัง้ 

     5,400 

2.1 คาตอบแทน       
 - วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 

2.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 คนๆละ 2  มื้อๆละ 25 บาท 500 
 - คาอาหาร 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000 

2.3 คาวัสดุ       
 - คาทําเอกสารประกอบการอบรม 10 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 300 

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพและรายงาน
ประเมินตนเอง 

     4,000 

3.1 คาวัสดุ       
 - จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  1 รายการๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 
 - จัดทํารายงานประเมินตนเอง

สถาบัน  
1 รายการๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 2,000 

4. กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดประเมิน
คุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552   

     10,600 

4.1 คาตอบแทน       

 - วิทยากร 1 คนๆละ    5,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
4.2 คาใชสอย       

 - คาท่ีพักวิทยากร 1 คนๆละ 1 หองๆละ 600 บาท 600

 - คาพาหนะวิทยากร 1 รายการ     1,000
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 500
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000

4.3 คาวัสดุ       

 - คาทําเอกสารประกอบการประเมิน 1 รายการ     2,500
 รวมเปนเงิน       26,900

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการเพื่อทําการทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทําตวัชี้วดัอัตลักษณ 
1.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน 
1.3 ระยะเวลาที่สงรายงานการประเมินคุณภาพภายในใหมหาวทิยาลัย 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ทําการทบทวนผลการดําเนินงานและจดัทําตัวตัวชี้วัด 
2.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายใน ไมต่ํากวา 2 
2.3 ระยะเวลาที่สงรายงานการประเมินคุณภาพภายในใหมหาวทิยาลัย เสรจ็ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั

กําหนด 
3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 บันทึกการประชุม 
3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
                 ดําเนินการไดทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

110

4.1.10 ศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.1.10 งานพฒันาศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 850,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 
  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนาที่เปนศูนยสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาอื่นที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงการวิจัยเขากับการพัฒนาการ
เรียนการสอน รวมทั้งสับสนุนการเผยแพรความรูดานดาราศาสตรแกนักศึกษาและผูสนใจ  ดังนั้นการดําเนินงานดังกลาวจึง
จําเปนแกนักศึกษาและคณาจารยและเอ้ือประโยชนตอการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร สงเสริมและบริการขอมูลขาวสาร
วิชาการและบริการดานเครื่องมือและหองปฏิบัติการและหองวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่
เก่ียวของใหแกอาจารย นักศึกษา และบุคลากร ในทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เพ่ือบริการวิชาการดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรแกผูสนใจ 
4. เพ่ือบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณทางดาราศาสตรใหใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
5. เพ่ือใหมีวัสดุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรเพียงพอในการดําเนินงาน 
6. เพ่ือใหไดรับความรูจากการศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 80 เรื่อง 
1.2 บํารุงรักษาเครือ่งมือวิทยาศาสตรและอุปกรณทางดาราศาสตร 2 รายการ 
1.3 จัดซื้อวสัดแุละอุปกรณทางวทิยาศาสตรและดาราศาสตร 16 รายการ 
1.4 ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง 
1.5 ซอมแซมครภุณัฑของศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนยศึกษา

ดาราศาสตร 
15 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2.2. มีเครื่องมือในการวิจยัที่ไดคุณภาพ และอยูในสภาพด ี
2.3. สนับสนุนงานวจิัยของทองถิ่น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 
3.2. มีแผนการใชจายงบประมาณ และอนุมัติเบิกจายในกิจกรรมตางๆเพ่ือใชในการดําเนินการ  
3.3. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนงานวจิัยนักศึกษา             
2 ซอมแซม บํารุงรักษาครภุัณฑของศูนยวทิยาศาสตร 

และอุปกรณดานดาราศาสตร 
            

3 จัดซื้อวสัดทุางวิทยาศาสตรและดาราศาสตร             
4 ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 80 เรื่อง 40 40   
2 บํารุงรักษาเครือ่งมือวิทยาศาสตรและ

อุปกรณทางดาราศาสตร 
2 ราย 

การ 2    

3 จัดซื้อวสัดแุละอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรและดาราศาสตร 

16 ราย 
การ 4 4 4 4 

4 ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง  1   
5 ซอมแซมครภุณัฑของศูนย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละศูนย
ศึกษาดาราศาสตร 

16 ราย 
การ 4 4 4 4 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา 60,000  60,000   
2 บํารุงรักษาเครือ่งมือวิทยาศาสตร อุปกรณ

ทางดาราศาสตร และครภุัณฑประจําศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

73,188 73,188    

3 จัดซื้อวสัดแุละอุปกรณทางวทิยาศาสตร
และดาราศาสตร 270,000 70,000 100,000 80,000 20,000 

4 ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 50,000  50,000   
5 ซอมแซมครภุณัฑของศูนยวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยแีละศูนยศึกษาดาราศาสตร 396,812 80,000 150,000 100,000 66,812 

       
 รวมทั้งส้ิน 850,000 223,188 360,000 180,000 86,812 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุน

การวิจัยของนักศึกษา 
    60,000

1.1 คาใชสอย        
 - คาเขาเลมเอกสารงานวิจยั 240 เลม   250 บาท 60,000 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 บาํรงุรกัษา
เครื่องมือวทิยาศาสตร 
อุปกรณทางดาราศาสตร และ
ครุภัณฑประจาํศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    73,188

2.1 คาใชสอย      
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาซอมบํารุงลฟิทศูนย

วิทยาศาสตร  
12 เดือน   3,424 บาท 41,088 

 - คาซอมบํารุงเครื่องฉายดาว 3 คร้ัง   10700 บาท 32,100 
3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดซือ้วัสดุ

และอุปกรณทางวทิยาศาสตร
และดาราศาสตร 

    270,000 

3.1 วัสด ุ       
 - วัสดวุิทยาศาสตร เชน เครื่อง

แกว สารเคมี ฯลฯ  
50 รายการ    220,000 

 - วัสดสุําหรับเครือ่งฉายดาว เชน 
หลอดฉายดาว ฯลฯ 

6 รายการ    50,000 

4 กิจกรรมหลั กที่ 4 ศกึษาดูงาน
ดานส่ิงแวดลอม 

  50,000 

4.1 คาใชสอย      
 - คาเบี้ยเลี้ยง  25 คนๆละ 3 วันๆละ 210 บาท 15,700 
 - คาที่พัก   25 คนๆละ 2 วันๆละ 500 บาท 25,000 
 - คาบํารุงรถบสัมหาวิทยาลยั       1,500 

4.2 คาวสัด ุ        
 - คาน้ํามันรถ     7,800 

5 กิจกรรมหลกัที่ 5 คาจางเหมา
บรกิาร และซอมแซมครุภัณฑ
ศูนยวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและศูนยศกึษา
ดาราศาสตร 

   396,812 

5.1 คาใชสอย        
 - ซอมแซมครภุณัฑ เครื่องมือ

วิจัย และวสัดุอุปกรณในการ
วิจัย 

25 รายการ     320,000 

 - คาจางเหมาบรกิาร  10 รายการ     76,812 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   850,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีงานวิจัยเพ่ือเผยแพร 
2. ประชาชนและหนวยงานราชการที่มาใชบริการไดรับความพึงพอใจ 
3. มีวัสดุ เครื่องมอื และอุปกรณเพ่ือใชในการวิจยัไดอยางเต็มที ่ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนรูปเลมงานวิจัยของนักศึกษา  
1.2. มีการบริการวิชาการดานดาราศาสตรและวทิยาศาสตร  
1.3. มีครภุัณฑ และเครื่องมือวิจัยทีมี่ประสิทธิภาพ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 
4.1.11 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.1.11.1 โครงการการประกันคณุภาพการศกึษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 89,880 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต  และการบริหารงาน 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร และภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต เพ่ือใหการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาดานตาง ๆ เชน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การ
บริหารวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 ประกอบกับในปจจุบันระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานจะเห็นไดวาการจัดการ
ดานการเรียนการสอนจะตองควบคูไปกับการสรางความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยามีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ที่
กําหนดใหมีระบบกลไกลและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับคณาจารยรวมทั้งนักศึกษาของคณะ ใหมีความรูและความเขาใจตรงกันในเรื่องของการประกันคุณภาพ 
และจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตอมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ืออบรมใหความรูและสรางความเขาใจเรื่องของการประกันคุณภาพแกคณาจารยและนักศึกษา 
2. เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในเรื่องของการ

ประกันคุณภาพ 
3. เพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา 
4. เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 
 

 

114

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนการประกันคุณภาพและอัต

ลักษณคณะวิทยาศาสตรและเทคโลโลยี 
2 ครั้ง 

1.2 จัดอบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรเจาหนาที่
และนักศึกษา 

1 ครั้ง 

1.3 จัดทาํคูมือการประกันคุณภาพและรายงานประเมินตนเอง 60 เลม 
1.4 จัดประเมินคุณภาพภายใน 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต

ลักษณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2.2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเตรียมการประเมินคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง 
2.3. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับความรูเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2.5. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต

ลักษณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางตอเนื่อง  
3.2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเตรียมการรับการไปประเมินคุณภาพภายในตามเวลาที่กําหนด 
3.3. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับความรูเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 
3.4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเวลาที่กําหนด  
3.5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการตรวจประเมินคุณภายภายใน ตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพและอัตลักษณ 

            

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

            

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

            

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/
จัดทาํแผนปรับปรุงคุณภาพและอัต
ลักษณ 

 
2 

 
ครั้ง 

 
1 

 
 

 
1 

 

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย 
เจาหนาทีแ่ละนกัศึกษาเก่ียวกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1 

 
ครั้ง 

  
1 

  

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
60 

 
เลม 

  
30 

 
30 

 

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 

1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิงาน/จัดทํา
แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณ 

19,330 14,180  5,150  

2 จัดอบรมใหความรูกับคณาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษาเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

24,350  24,350   

3 จัดทาํคูมือประกันคุณภาพและรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

32,000  3,000 29,000  

4 จัดประเมินคุณภาพภายในประจําป
การศึกษา 2552 

14,200    14,200 

 รวมทั้งส้ิน 89,880 14,180 27,350 34,150 14,200 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดประชมุ
ทบทวนผลการดําเนินงาน/
จัดทาํแผนปรบัปรงุคณุภาพ
และอัตลักษณ 2 ครัง้ 

    19,330

1.1 คาตอบแทน       
 - คาวทิยากร  1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600

1.2 คาใชสอย       
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    25 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,500
 -คาอาหารกลางวัน  25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 4,200

1.3 คาวสัดุ        
 - วัสดุสาํนักงาน เชน หมึกพิมพ      1,900
 -คาถายเอกสาร    1575 แผน 0.40 บาท 630
 

-จัดทําคูมือประกันคุณภาพ สกอ. 
  65 เลม 100 บาท 6,500

 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดอบรมให

ความรูกับคณาจารย 
เจาหนาที่และนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 

    24,350

2.1 คาตอบแทน       
 - คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600

2.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  105 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,250
 -   คาอาหารกลางวัน  105 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 10,500

2.3 คาวสัด ุ       
 คาถายเอกสารการอบรม   12500 แผน 0.40 บาท 5,000
 

3 
จัดทาํคูมอืประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

    32,000

3.1 คาวสัด ุ     
 - คาจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพ  

1 คร้ังๆละ 30 เลมๆละ 100 บาท 3,000

 - คาจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองคณะ  

1 คร้ังๆละ 30 เลมๆละ 100 บาท 3,000

 -   จัดทํารายงานประเมินตนเอง
และคูมือสาขา  

13 สาขาๆละ 20 เลมๆละ 100 บาท 26,000

 จัดประเมินคณุภาพภายใน    14,200
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
4 ประจําปการศกึษา 2552 

4.1 คาตอบแทน      
 -คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000 

4.2 คาใชสอย        
 - คาที่พักวิทยากร (รร.สวน
หลวง) 

1 คนๆละ 1 คืนๆละ 600 บาท 600 

 - คาพาหนะวทิยากร 1 คนๆละ   1,000 บาท 1,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500 
 -คาอาหารกลางวัน  30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท 3,600 

4.3 คาวัสดุ        
 - คาถายเอกสารประกอบการประเมิน   6,250 แผน 0.40 บาท 2,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   89,880 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนักศกึษาไดตระหนกัและเห็นความสําคญัของระบบการประกันคณุภาพ และเปน
สวนหนึ่งในการสงเสรมิการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

2. คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนักศกึษาไดรับความรูและมีทักษะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
3. มีการทบทวนผลการดําเนินงาน/จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพและอัตลักษณของคณะ 
4. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
5. สงเสรมิใหมีการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีนั่กศึกษาเปนผูดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมไดรบัความรูและมทีักษะในการดาํเนินงานดานประกันคุณภาพ 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูไดรับความรูและมีทกัษะในการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
1.3. คณาจารย เจาหนาทีแ่ละนักศกึษาไดตระหนกัและห็นความสําคญัของระบบการประกันคณุภาพและ

เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาล ัย 
1.4. แผนปรับปรุงคณุภาพและอัตลักษณของคณะ 
1.5. คูมือการประกันคณุภาพของคณะ และรายงานการประเมินตนเอง ป 2552 
1.6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู ที่ไดรับการอบรมใหความรู

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนคณาจารยและเจาหนาทีท่ี่ไดรับการอบรมใหความรู

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสําราจคามพึงพอใจของผูเขารับการอบรมใหความรูเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3.4. การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 

 
 การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ตัวบงชีท้ี่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ถึงประสงค (สกอ.,PMQA) 
 ตัวบงชี ้ที่ 9.2 : มีระบบกลไกการใหความรูและทักษณะดานการประเมินคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.) 
 ตัวบงชีท้ี่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ., ก.พ.ร.) 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ 

1. งานบริการวิชาการ 
1.1 งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 

1.1.1 โครงการสงเสรมิคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : ผศ.บุญไท  เจริญผล 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 8 (8) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยให
ตองสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งในชวง
ที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดกิจกรรมตามภารกิจน้ีอยางตอเน่ืองและไดผลดีเปนที่พึงพอใจของ
ผูเก่ียวของและตองการใหดําเนินโครงการตอเน่ืองตอไปเพ่ือการปฏิบัติตามภารกิจและความตองการดังกลาว คณะครุ
ศาสตรจึงจัดดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ อันไดแก โครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพของครู ในดานการจัดการศึกษาให
ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วๆไป การพัฒนาครูตํารวจตระเวน ชายแดนใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับมาตรการพัฒนาตน 
มาตรการพัฒนางานและมาตรฐานวิชาชีพครู โดยจะเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานคุณธรรมอัน
พอเพียงไปพรอมๆกันดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือรวมสนับสนุนและรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 2 แหง       ที่

รับผิดชอบอยูมีคุณภาพการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2. เพ่ือรวมพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การพัฒนาตน มาตรฐานการพัฒนางาน มาตรฐานดานความรูที่องคกรวิชาชีพกําหนดให และมีอุดมการณแหงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานอยูดวย 

3. เพ่ือเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่จะเสด็จมาทรงงานโครงการ
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีหนังสือเขาหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอานสําหรับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน                      
2/200 โรงเรียน/

เลม 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 มีสื่อสาํเร็จรูป/สื่อตนแบบ   2/30 โรงเรียน/

ชิ้น 
1.3 มีการนิเทศติดตามผลการปฏบัิติงานของโรงเรียนและเขารวมประชมุการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  
4 ครั้ง 

1.4 นักศึกษาคณะครุศาสตร เขารวมพัฒนาโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน  2 ครั้ง 
1.5 การอบรมและพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามกลุมสาระการ

เรียนรู จํานวน 1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

1.6 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ที่มาทรงงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีหนังสือเขาหองสมุดสําหรบันักเรียนไดสงเสริมการอานและพัฒนา

ความรู 
2.2. ครูโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน มีสื่อสําเรจ็รูป/สื่อตนแบบในการพฒันาการเรียนการสอน 
2.3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดย

คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการฯ 
2.4. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2.5. ครูโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน มีความรูและทักษะในกลุมสาระการเรยีนรูเพ่ิมมากขึ้น 
2.6. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ที่มาทรงงานในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ดาํเนินไปดวยความเรียบรอย 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีหนังสือเขาหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง 
3.2. ครูโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนมสีื่อสําเร็จรูป/สื่อตนแบบเปนไปตามเปาหมาย 
3.3. มีการนิเทศติดตามผลการปฏบัิติงานตามโครงการฯ อยางตอเนื่อง 
3.4. นักศึกษาคณะครุศาสตรพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามเปาหมายอยางตอเนื่อง 
3.5. ครูโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนไดรับการอบรมตามเวลาทีกํ่าหนด 
3.6. มีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารี ที่มาทรงงานในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนเปนไปดวยความเรยีบรอยตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาหนังสือเขาหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอาน             
2 ผลิตสื่อสําเร็จรปู /จัดหาสื่อตนแบบ             
3 อาจารยรวมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

และรวมประชุม 
            

4 นํานักศึกษารวมพัฒนาโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน             
5 อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน             
6 รับเสดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ             
              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาหนังสือเขาหองสมุดเพ่ือ
สงเสรมิการอาน 2 ครั้ง 1  1  

2 ผลิตสื่อสําเร็จรปู /จัดหาสื่อตนแบบ 2 ครั้ง 1   1 
3 อาจารยรวมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติ 

งานตามโครงการฯและรวมประชมุ 4 ครั้ง 1 1 1 1 

4 นํานักศึกษารวมพัฒนาโรงเรยีนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 2 ครั้ง 1   1 

5 อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 1 ครั้ง   1  
6 รับเสดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาหนังสือเขาหองสมุดเพ่ือสงเสริมการ
อาน 40,000 20,000  20,000  

2 ผลิตสื่อสําเร็จรปู /จัดหาสื่อตนแบบ 30,000 15,000   15,000 
3 อาจารยรวมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการฯและรวมประชุม 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

4 นํานักศึกษารวมพัฒนาโรงเรยีนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 35,000 17,500   17,500 

5 อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 50,000   50,000  
6 รับเสดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 20,000    20,000 
 รวมทั้งส้ิน 200,000 58,750 6,250 76,250 58,750 

 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมา
ยเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดหาหนังสือเขา

หองสมุดเพื่อสงเสริมการอาน 
    40,000

1.1 คาวัสดุ (หนังสือ) 2 คร้ัง     40,000 
2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ผลิตส่ือสําเร็จรูป 

/จัดหาส่ือตนแบบ 
      30,000

2.1 คาวัสดุ (ส่ือประเภทตาง ๆ) 2 คร้ัง     30,000
3 กิจกรรมหลักท่ี 3 อาจารยรวม

นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      25,000

3.1 คาใชสอย     
 - คาเบ้ียเล้ียง (5 คน*210 บาท*4

คร้ัง) 
4 คร้ัง 5 คน 210 บาท 4,200

 - คาท่ีพัก (3หอง*700 บาท*4 คร้ัง) 4 คร้ัง 3 หอง 700 บาท 8,400
3.2 คาวัสดุ       

 - คาวัสดุน้ํามัน 4 คร้ัง   3,100 บาท 12,400
4 กิจกรรมหลักท่ี 4 นํานักศึกษารวม

พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 

      35,000

4.1 คาใชสอย       
 - คาเบ้ียเล้ียง อาจารย/พนักงานขับรถ 2 คร้ัง 6 คนๆละ 210 บาท 2,520
 - คาเบ้ียเล้ียงนักศึกษา 2 คร้ัง 10 คนๆละ 180 บาท 3,600
 - คาท่ีพัก  2 คร้ัง 8 หองๆละ 700 บาท 11,200

4.2 คาวัสดุ       
 - คาวัสดุน้ํามัน 2 คร้ัง 2 คันๆละ 8,840 บาท 17,680

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 อบรมครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

      50,000

5.1 คาตอบแทน       
 - คาวิทยากร 1 คร้ัง     15,000

5.2 คาใชสอย       
 - คาเบ้ียเล้ียง/คาท่ีพัก 1 คร้ัง     15,000

5.3 คาวัสดุ       
 - คาวัสดุน้ํามัน 1 คร้ัง     10,000
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง     10,000

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 รับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

      20,000

6.1 คาวัสดุ 1 คร้ัง     20,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       200,000
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หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีหนังสือเขาหองสมุดสําหรับนักเรียนไดสงเสริมการอานและพัฒนาความรู 
2. ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีสื่อสําเร็จรูป/สื่อตนแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการฯ 
4. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
5. ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีความรูและทักษะในกลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น 
6. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ที่มาทรงงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนครูโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนที่เขารับการพฒันา 
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสงัคม 
1.3 จํานวนผูเขารับบริการ 
1.4 ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูทีใ่ชครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
1.5 ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิารในกระบวนการใหบริการ 
1.6 งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการดําเนินงานพฒันาโรงเรยีนตาํรวจตระเวน

ชายแดน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

  ยุทธศาสตรที ่3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554) 
 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย 
 ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคม
และประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.4 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษา 
2.4.1 ตัวบงชีท้ี่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ. PMQA) 
2.4.2 ตัวบงชีท้ี่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชมุชน  ประเทศชาต ิ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (สกอ.) 

2.4.3 ตัวบงชีท้ี่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ., ก.พ.ร., PMQA) 
3. ความพรอมของโครงการ  

       ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการวิจัยสําหรับคร ู

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย : ดร.สุภัทรา  คงเรือง 
  

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มประสิทธิภาพ จําเปนตองพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็กน้ัน การศึกษาปฐมวัยมีนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่หลากหลาย เชนการสอนแบบโครงการอาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  การศึกษาวอลดอรฟ การสอน
แบบมอนเตสซอรี่และนวัตกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งนวัตกรรมเหลานี้สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการจัดกิจกรรมในหองเรียนได  
ประกอบกับครูและบุคลากรทางทางการศึกษาปฐมวัยจําเปนตองใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียน 

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรไดเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมสูการวิจัยในชั้นเรียน
ปฐมวัย จึงจัดอบรมปฏิบัติการนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยใหกับครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาการ เพ่ือไปปรับใชกับการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหครูปฐมวยัและบคุลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือใหครูปฐมวยัและบคุลากรทางการศึกษาสามารถนํานวัตกรรมสูการทําวจิัยในชั้นเรียนได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลกัสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการวิจัย

สําหรับคร ู
1 หลักสตูร 

1.2 มีการประชาสัมพันธการอบรม 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการวิจัย

สําหรับคร ู
1/1 ครั้ง/วัน 

1.4 มีรายงานการประเมินผลการอบรมฯ 1 ชุด 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครบตามเวลาที่

กําหนด รอยละ 75 
3.3. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 เมษายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธการอบรม             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการนวัตกรรมทางการศกึษาปฐมวัย
เพ่ือการวิจัยสําหรับคร ู

            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน ครั้ง 1   1  
2 ประชาสัมพันธการอบรม ครั้ง/วัน 1/15   1/15  
3 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการนวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการวจิัย
สําหรับคร ู

ครั้ง/วัน 1/1 
  

1/1  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม ครั้ง 1   1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ครั้ง 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธการอบรม      
3 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการนวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวยัเพ่ือการวิจัยสาํหรับคร ู 28,000   28,000  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 28,000   28,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  

อบรมเชิงปฏิบัติการนวตักรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยเพ่ือการวิจยั
สําหรับคร ู

    28,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  100 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาอาหารกลางวัน  100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 60 บาท 6,000 

1.3 คาวสัด ุ       
 - คาวสัดุ /กระดาษ ปากกา 

ฯลฯ 
คร้ังๆละ     

9,800 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
2. ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและมีความกาวหนาที่วิชาชีพ 
4. ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมการอบรมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับด ี
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การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนครูปฐมวยัและบคุลากรทางการศึกษาเขารวมการอบรมที่ไดรับความรูทางวชิาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูปฐมวยัและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลตุามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ 
2.2. บรรลตุามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลตุามเปาหมายเชิงเวลาทกุรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวยัและบคุลากรทางการ

ศึกษา  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรยีนการสอนโดยการบูรณาการความรูเกีย่วกบัวฒันธรรม 
ประเพณีพื้นบาน จังหวดัพระนครศรอียุธยา สําหรบัครูผูสอนกลุมสาระสังคมศาสตรและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 จนถึง

ปจจุบัน มีผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาอันเปนวาระสําคัญแหงชาติ ซึ่งมีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 เรื่อง 
แนวการจัดการศึกษาซึ่งมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูเกิดข้ึนในแวด
วงการศึกษา และเปนการปฏิรูปการเรียนรูที่ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ครูผูสอนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนในกลุมสาระสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในเรื่องของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในทองถิ่นใหกับผูเรียน ครูจะตองพยายามศึกษาคนควารูปแบบและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีองคความรูในสวนของวัฒนธรรมและประเพณีของ
ทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความรักในทองถิ่นของตน   

ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้งน้ัน ครูตองมีความสามารถในการวางแผนบูรณาการเนื้อหาและองคความรูใน
ทองถิ่น โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนตัวกํากับใหครูดําเนินการตามแผนที่เขียนไวและยัง
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เปนเอกสารหลักฐานที่สําคัญอยางหนึ่งที่สะทอนถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ดังน้ันครูผูสอนในกลุมสาระสังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรมควรมีสมรรถนะหรือความสามารถในการสอนแบบบูรณาการและมีองคความรูที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการผลิตและ
พัฒนาครูตองเขามามีบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการและบริการวิชาการใหแกครู ดังนั้นคณะครุศาสตร  จึงจัดใหมี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสําหรับครูผูสอนกลุมสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม” 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบานจังหวัดพระนครศรอียุธยาสําคญัสาํหรับครผููสอน

กลุมสาระสังคม ศาสนา และวฒันธรรม ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 
2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระสังคมฯ ในการสอนที่สอดคลองกับทองถิ่นวฒันธรรม 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลกัสูตรเกี่ยวกับวฒันธรรมประเพณีพ้ืนบานจังหวดั

พระนครศรีอยุธยาสาํหรับครทูีส่อนกลุมสาระสังคม    
1 หลักสตูร 

1.2 มีการประชาสัมพันธการอบรม 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา

การความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สําหรับครูผูสอนกลุมสาระสังคมศาสตรและวฒันธรรม 

1/2 ครั้ง/วัน 

1.4 มีรายงานการประเมินผลการอบรมสัมมนาตามหลักสตูร  1 ชุด 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครบตามเวลาที่กําหนด 

รอยละ 75 
3.3. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤษภาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธการอบรม             
3 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอน

โดยการบรูณาการความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี
พ้ืนบาน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา สําหรับครผููสอนกลุม
สาระสังคมศาสตรและวฒันธรรม 

            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน ครั้ง 1   1  
2 ประชาสัมพันธการอบรม ครั้ง/วัน 1/15   1/15  
 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการเรยีนการสอนโดยการบรูณา
การความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีพ้ืนบาน จังหวัด

ครั้ง/วัน 1/2   1  



 
 

 

125

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พระนครศรีอยุธยา สําหรับครผููสอน
กลุมสาระสังคมศาสตรและวฒันธรรม 

3 ติดตามประเมินผลการอบรม ครั้ง 1   1  
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ชุด 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธการอบรม      
3 จัดการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องการจัดการ

เรียนการสอนโดยการบรูณาการความรู
เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับครผููสอน
กลุมสาระสังคมศาสตรและวฒันธรรม 

28,000   28,000  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 28,000   28,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการเรยีนการสอนโดยการบรู
ณาการความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีพ้ืนบานจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา สําหรับครผููสอนกลุม
สาระสังคมศาสตรและวฒันธรรม 

     28,000

1.1 คาตอบแทนวทิยากร  2 คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 14,400
1.2 คาใชสอย     

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  40 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,000
 - คาจางพิมพเอกสาร 1 ครั้งๆละ 66 แผนๆละ 15 บาท 990

1.4 คาวสัด ุ       
 - คาวสัดุ/กระดาษ ซองใส

เอกสาร 
1 ครั้งๆละ     3,610 

 - คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 2,500 แผนๆละ .40 บาท 5,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ดานวฒันธรรมประเพณีพ้ืนบานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมี

ความมั่นใจในการสอนทีส่อดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
2. ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดบัดี 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนครูและบคุลากรทางการศึกษาเขารวมการอบรมที่ไดรับความรูทางวิชาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูผูสอนกลุมสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ในชวงชั้นที่ 1 และ 2 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของครผููสอนกลุมสาระสังคม ศาสนา และวฒันธรรม ในชวง

ชั้นที่ 1 และ 2 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 



 
 

 

126

2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษา  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)  ยุทธศาสตร

ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชวีิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานวตักรรมสือ่การเรียนการสอนที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 32,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา : ผศ.สุวิทย  ไวยกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือบทเรียนซีเอไอ เปนสื่อทางดานคอมพิวเตอรที่เนนใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดสถานที่และเวลาไดและยังสามารถชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลคือ 
เหมาะสําหรับผูที่มีความแตกตางกัน เชน มีความสนใจที่แตกตางกัน มีการใชเวลาในการเรียนรูแตกตางกัน  ความรูพ้ืนฐาน
แตกตางกัน ฯลฯ ซึ่งบทเรียนซีเอไอยังใชประกอบการเรียนการสอนไดทุกรายวิชาดึงดูดและเราความสนใจ ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวชิาตางๆ มากยิ่งข้ึน โปรแกรมคอมพิวเตอรศึกษา  คณะครุศาสตร จึงไดจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยบทเรียนซีเอไอ ใหกับครู
ประจําการขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใหสามารถนําไปใชพัฒนาสื่อการสอนทางคอมพิวเตอรและหาประสิทธิภาพของบทเรียนได 
สามารถนําไปประกอบการเรยีนการสอนชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหครูประจาํการระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใช

ประกอบการเรยีนการสอนรายวิชาตางๆ ได 
2. เพ่ือเปนการใหบริการทางวชิาการแกชุมชนตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  คณะและโปรแกรมวิชา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริม 1 หลักสตูร 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.2 มีการประชาสัมพันธการอบรม 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

ที่สงเสริมศิลปวฒันธรรมจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ดวยบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน  

1/4 ครั้ง/วัน 

1.4 มีการนิเทศและติดตามผลหลังฝกอบรม  1  ครั้ง 
1.5 มีครูประจําการที่สอนรายวิชาตางๆ ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก  
35 คน 

1.6 มีรายงานการประเมินผลการอบรมตามหลักสตูร  1 ชุด 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. ครูประจําการไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
3.3. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 มิถุนายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธการอบรมฯ             
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการพัฒนานวตักรรมสื่อการ

เรียนการสอนทีส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  
2 ประชาสัมพันธการอบรมฯ 1/15 คร้ัง/วัน   1/15  
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการ

พัฒนานวตักรรมสื่อการเรยีนการสอน
ที่สงเสริมศิลปวฒันธรรมจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

1/4 คร้ัง/วัน   1/4  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธการอบรมฯ      
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการพัฒนา

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริม
ศิลปวฒันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

32,000     32,000    
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 32,000   32,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    

 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาวทิยากร  2 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400 
 - ผูชวยวทิยากร  1 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 200 บาท 2,000 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  40 คนๆละ 8 ม้ือๆละ 25 บาท 8,000 

1.3 คาวสัด ุ      
 - คาวสัด/ุกระดาษ แฟม แผน 

CD 
    5,360 

 - คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 5,600 แผนๆละ .40 บาท 2,240 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน     28,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพสงูข้ึน 
2. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ดานนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทีส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดบัดี 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนครูประจาํการเขารับการอบรมที่ไดรับความรูทางวชิาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูประจําการที่เขารับการอบรม 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของครูประจําการที่เขารับการอบรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูประจําการที่เขารับการอบรม  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.5 โครงการสรางส่ือการสอนวทิยาศาสตรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร : ผศ.สุวัฒน  ทับทืมเจือ 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุน การจัดการกระบวนการเรียนรู 
ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช        
อยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยผูสอนควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง แตในปจจุบันพบวา 
การสอนวิทยาศาสตรบางเรื่องของครูสวนใหญจะใชสื่อโดยการวาดรูปประกอบการอธิบาย ทําใหผูเรียนเขาใจยาก ซึ่งสื่อ
ดังกลาวสามารถสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการสรางสื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่อการสอน
วิทยาศาสตรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือนําไปประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหครูและบคุลากรทางการศึกษา ทีส่อนวทิยาศาสตรไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ

ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนวทิยาศาสตร 
2. เพ่ือเปนการใหบริการทางวชิาการแกชุมชนตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย คณะ และสาขาวิชา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลกัสูตรเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตรโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
1 หลักสตูร 

1.2 มีการประชาสัมพันธ 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมอบรมการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2 ครั้ง/วัน 
1.4 มีครูและบคุลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม 40 คน 
1.5 มีรายงานการประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร 1 ชุด 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครบตามเวลาที่กําหนด 

รอยละ 75 
3.3. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤษภาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธการจัดอบรมฯ             
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการสรางสื่อการสอนวทิยาศาสตรโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน ครั้ง 1   1  
2 ประชาสัมพันธการจัดอบรมฯ ครั้ง/วัน 1/15   1/15  
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการสรางสื่อการ

สอนวิทยาศาสตรโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

ครั้ง/วัน 1/2   1/2  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม ครั้ง 1   1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ ชุด 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธการจัดอบรมฯ      
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการสรางสื่อการสอน

วิทยาศาสตรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 28,000   28,000  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 28,000   28,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  อบรมสราง

สื่อการสอนวิทยาศาสตรโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

    28,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวทิยากร  2 คน 24 ชม. 600 บาท 14,400 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  40 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,000 

1.3 คาวสัด ุ      
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 11,500 แผนๆละ .40 บาท 4,600 
 - คาวสัดุ/กระดาษ ปากกา  1 ครั้งๆละ  5,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000 

 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เรื่องการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการอบรมสามารถนําความรูทางวชิาการไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและในชีวติประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนครูและบคุลากรทางการศึกษาที่เขารวมการอบรมที่ไดรบัความรูทางวิชาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)        

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชวีิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.6 โครงการการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาพลศึกษา : นางสาววัชรินทร  เสมามอญ 
  

หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนของประเทศมีสุขภาพที่สมบูรณ ไดมีการรณรงคสงเสริมในหลายรูปแบบ ทั้งการ

เผยแพรความรูและกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความจําเปนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางรางกายและจิตใจมีการเจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกภาพที่ดีและมีอารมณม่ันคง สามารถปรับตัวใหเขา
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ซึ่งการออกกําลังกายสวนใหญอาศัยกิจกรรมทางการกีฬา กีฬาจึงเปนปจจัยที่
สําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอ้ืออํานวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดานสุขภาพพลานามัย จิตใจ และสังคมได
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อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแลวการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนของชาติไดออกกําลังกาย เลนกีฬานั้นควรจะ
กระทําอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยผูที่มีความรูอยางถูกตอง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความสนุกสนานเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

กีฬาลีลาศ (Dance Sport) ไดรับการยอมรับจากนานาชาติวาเปนกิจกรรมการออกกําลังกาย (Physical 
Exercise) และยังเปนกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อการแขงขันประเภทหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาการทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณและสังคม สรางมนุษยสัมพันธและมิตรภาพระหวางกลุมบุคคลไดในหลายๆ ระดับ ซึ่งกีฬาลีลาศในสมัย
ปจจุบันเปนทั้งศาสตรและศิลปะการเคลื่อนไหว ที่ตองอาศัยพ้ืนฐานและเทคนิคอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมีการฝกหัด 
และฝกฝนอยางถูกวิธี  

โยคะ (Yoga) เปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ไดรับการนิยมในปจจุบันประเภทหนึ่ง เปนการฝกกาย 
จิต วิญาณใหเปนหนึ่งทําใหเรามีสติและอยูบนพื้นฐานของความจริงของชีวิต เพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งรางกายและจิตวิ
ญาณ ประกอบไปดวยสวนที่สําคัญ 3 อยางไดแก การออกกําลังกายหรือการฝกทาโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทํา
สมาธิ การฝกทาโยคะจะกระตุนอวัยวะและตอมตางๆ ในรางกายทํางานดีข้ึนสุขภาพจึงดีข้ึน การหายใจเปนแหงกอใหเกิด
พลังของชีวิต การควบคุมการหายใจจะทําใหจิตใจและสุขภาพดีข้ึน การฝกทาโยคะและการหายใจจะเปนพ้ืนฐานในการ
ทําสมาธิ หากทานไดฝกทั้งสามอยางจะทําใหผูฝกมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจผองใสและเข็มแข็ง 

ยาง...ยืดชีวิต (Rubber Chain) เปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา เสริมสราง ตลอดจนฟนฟูกลามเนื้อ เอ็น
กลามเนื้อ และอาการบาดเจ็บขอตอได ชวยใหกลามเนื้อมีความกระชับแข็งแรงอดทน และยืดหยุนตัวดีข้ึน ระบบประสาท
กลามเนื้อรวมทั้งขอตอสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยกระตุน และพัฒนามวลกระดูกใหมีความหนาแนน 
ปองกันปญหากระดูกบาง กระดูกพรุน ชะลอการเสื่อมสภาพเซลลกลามเนื้อและกระดูกทําใหแลดูออนกวาวัย ชวยแกไข
ปญหาบุคลิภาพ รูปราง ทรวดทรงใหกระชับไดสัดสวนสวยงามสมวัย 

ดังน้ัน สาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาที่ในการตอบสนอง
นโยบายที่มุงใหบริการแกชุมชนและสังคมในดานตางๆ รวมถึงการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชนและสังคม เพ่ือ
พัฒนาดานสุขภาพพลานามัย กีฬา นันทนาการ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหมีความแข็งแรง สมบูรณทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาใหเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถิ่นมีความรู ทักษะ เก่ียวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

อยางถูกวิธี 
2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น นําความรูและทักษะที่ไดไปแนะนําบุคคลรอบขาง และ

สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันอันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือใหบริการวิชาการและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นรักการออกกําลังกาย ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคม 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  3 หลักสตูร 
1.2 มีการประชาสัมพันธ 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  

-กิจกรรม ลีลาศ 
-กิจกรรม โยคะ 
-กิจกรรม ยาง..ยืดชีวิต 

 
30 
30 
30 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

1.4 มีเด็ก เยาวชนและประชาชนเขารวมโครงการกิจกรรมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  
-กิจกรรม ลีลาศ 
-กิจกรรม โยคะ 
-กิจกรรม ยาง..ยืดชีวิต 

 
 

30 
30 
30 

 
 
คน 
คน 
คน 

1.5 มีรายงานการประเมินผลการอบรมสัมมนาตามหลักสูตร 1 ชุด 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เขารวมโครงการ มีความรู ทักษะ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพไดถูกวิธี ไมนอยกวารอยละ 75 

2.2. เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ/ไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเกิดสัมฤทธิ์ผลทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ และสังคม บรรลุตามวัตถุประสงคไมนอยกวารอยละ 75 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. กิจกรรมบริการวิชาการ สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดย
ผานกิจกรรมการออกกําลังกาย ทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม สําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มกราคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมฯ             
3 จัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ             
4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน 1 ครั้ง 1    
2 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมฯ 1/15 คร้ัง/วัน 1/15    
3 จัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
-กิจกรรม ลีลาศ 
-กิจกรรม โยคะ 
-กิจกรรม ยาง..ยืดชวีิต 

 
 

30 
30 
30 

 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

23 
23 
23 

 
 
7 
7 
7 

  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง  1   
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมฯ 1,000 1,000    
3 จัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

-กิจกรรม ลีลาศ 
-กิจกรรม โยคะ 
-กิจกรรม ยาง..ยืดชวีิต 

 
9,000 
9,000 
9,000 

 
6,900 
6,900 
7,900 

 
2,100 
2,100 
2,100 

  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 28,000 20,800 6,300   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ แบบลลีาศ 

    9,000

1.1 คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ 30 ครั้งๆละ 300 บาท 9,000
2 กิจกรรมหลกัที่  

จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ แบบโยคะ 

      10,000

2.1 คาวสัดุ/แผนไวนิลประชาสัมพันธ 1 คร้ังๆละ 1 แผนๆละ 1,000 บาท 1,000
2.2 คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ 30 ครั้งๆละ 300 บาท 9,000
3 กิจกรรมหลกัที่  

จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ แบบโยคะ 

      9,000
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
3.1 คาตอบแทนวทิยากร  1 คนๆละ 30 ครั้งๆละ 300 บาท 9,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น สามารถนําความรูที่ไดจากการรวมโครงการไปปฏิบัตใินชีวติประจําวนั 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นมสีุขภาพดี รักการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
3. คุณภาพชวีิตของ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นดีข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่ไดเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
1.2. ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจและความคดิเห็นตอกิจกรรมของผูเขารวมโครงการโดยใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)  ยุทธศาสตร

ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชวีิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชโปรแกรม the Geomter’s Sketchpad ขั้นสูงเพื่อประกอบการ
เรียนการสอนคณติศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร : นางเย็นใจ  สุวานิช 
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หลักการและเหตุผล 
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

จะคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงจากการฝก
ปฏิบัติ  ดังนั้นผูสอนจําเปนตองจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนรูดังกลาว   

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางคณิตศาสตรเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาตางๆ ได  และจากผลการประเมินในปงบประมาณ 2552 ผูเขารับการ
อบรมโดยการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีความพึงพอใจและเล็งเห็นประโยชนในการใชโปรแกรมนี้เพ่ือ
ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึง
ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ข้ันสูง เพ่ือประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ใหกับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก เพ่ือนําไปประกอบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนคณิตศาสตรไดมีความรู ความเขาใจมีทักษะและประสบการณในการใช

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ข้ันสูง เพ่ือประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
2. เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสรางสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad   
1 หลักสตูร 

1.2 มีการประชาสัมพันธการอบรม 1/15 ครั้ง/วัน 
1. 3 มีกิจกรรมอบรมสรางสื่อการเรยีนการสอนคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  

The Geometer’s Sketchpad   
1/2 ครั้ง/วัน 

1.4 มีบุคลากรทางการศึกษา เขารวมอบรมเชิงปฏบัิติการ 40 คน 
1.5 มีการรายงานการประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร 1 ชุด 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. บุคลากรทางการศึกษาไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 

75 
3.3. บุคลากรทางการศึกษาที่รวมการอบรมสามารถใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ข้ันสูงได 

ภายในระยะเวลา 2 วัน ตามกําหนดได 
3.4. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤษภาคม 2552 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร             
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการใชโปรแกรม the 

Geomter’s Sketchpad ข้ันสูงเพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร 

            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมภายในสาขาวิชาคณิตศาสตร 4 ครั้ง  2 2  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ 
2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร 1/15 คร้ัง/วัน   1/15  
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการใช

โปรแกรม the Geomter’s 
Sketchpad ข้ันสูงเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร 

1/2 คร้ัง/วัน   1/2 

 

4 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ชุด   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมภายในสาขาวิชาคณิตศาสตรเพ่ือ
วางแผนการดาํเนินโครงการ      

2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร      
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเรื่องการใช

โปรแกรม the Geomter’s Sketchpad ข้ัน
สูงเพ่ือประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 

28,000   28,000  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 28,000   28,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
โปรแกรม The Geometer’s  
Sketchpad ข้ันสูงเพ่ือ
ประกอบการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร 

    28,000 

1.1 คาตอบแทนวทิยากร  2 คนๆละ 12 ชม. 600 บาท 14,400 
1.2 คาใชสอย      

 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 ม้ือ 25 บาท 4,000 
1.3 คาวสัด ุ       

 - คาวสัดุ/ถายเอกสาร 1 คร้ังๆละ 11,500 หนา .40 บาท 4,600 
 - คาวสัดุ/กระดาษ ปากกา  1 คร้ังๆละ     5,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสามารถใชโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad ไปใชประกอบการเรียนการสอนได 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและมีความกาวหนาที่วิชาชีพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนครูและบคุลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมที่ไดรับความรูทางวิชาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.8 โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรือ่งการสรางส่ือการสอนสําหรบัเดก็ที่มคีวามตองการพเิศษดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร:โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ : นางสาวพัชนี บุญรัศมี  

  นางวริสรา จุยดอนกลอย 
  

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนการสอน เชน เดียวกับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ เพราะเนื่องจากพวกเขาเรียนรูไดดีดวยการทํากิจกรรมที่ใชสายตาและการลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือ
มีอุปกรณชวยในดานการเรียนจึงจะเรียนรูไดเขาใจมากขึ้น   

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถ กระตุน และดึงดูดความสนใจใหเด็กรูสึกสนุกสนาน
ไปกับการเรียน อีกทั้งเปนการสงเสริม สนับสนุนใหครู ผูปกครอง  หรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับเด็กพิเศษไดมีความรูความ
เขาใจทางดานการสรางสื่อการสอนเพื่อนําไปใชสอนเด็กพิเศษ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จึง
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองพิเศษดวยคอมพิวเตอร” เพ่ือใหครู 
ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กพิเศษ สามารถนําความรูไปใชในสรางสื่อการสอนและพัฒนาเด็กพิเศษในโอกาส
ตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหครูและบคุลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ มีความรูและความเขาใจในการสรางสือ่

จากคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหครูและบคุลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษสามารถสรางสื่อจากคอมพิวเตอรเพ่ือใช

สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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3. เพ่ือใหครูและบคุลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ นําสื่อไปใชสอนเด็กพิเศษไดอยาง
ถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1 หลักสตูร 

1.2 มีการประชาสัมพันธการจัดอบรม 1/15 ครั้ง/วัน 
1.3 มีกิจกรรมการอบรมการสรางสือ่การสอนสาํหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1/1 ครั้ง/วัน 

1.4 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กท่ีมีความพิเศษเขารับการอบรม  40 คน 
1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ มีชิ้นงานที่

สรางจากการอบรม ฯ 
1/1 ชิ้น/คน 

1.6 ผูเขารับการอบรมทดลองใชสือ่ที่สรางข้ึนในการสอนเด็ก  1/1 ครั้ง/คน 
1.7 มีรายงานการประเมินผลการอบรมตามหลักสตูร 1 ชุด 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีหลักสตูรและการจัดอบรม และการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด 
3.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษไดรวมการอบรม และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
3.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษที่เขารับการอบรม สามารถสรางสื่อการ

สอนสําหรับเดก็ที่มีความตองการพิเศษดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรไดภายใน 1 วัน ตามกําหนดการที่กําหนดไว 
3.4. มีรายงานการประเมินผลการอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลกัสตูรและเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤษภาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน             
2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร             
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อการสอน

สําหรับเด็กทีมี่ความตองการพิเศษดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

            

4 ติดตามประเมินผลการอบรม             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนวยนับ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน 2 ครั้ง   2  
2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร 1/15 คร้ัง/วัน   1/15  
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการปฏิบัติการเรื่อง

การสรางสื่อการสอนสําหรับเดก็ที่มี
ความตองการพิเศษดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

1/1 คร้ัง/วัน   1/1  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมผูเก่ียวของและมอบหมายงาน      
2 ประชาสัมพันธรบัสมัคร      
3 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการปฏิบัติการเรื่องการ

สรางสื่อการสอนสําหรับเด็กทีมี่ความ
ตองการพิเศษดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

28,000   28,000  

4 ติดตามประเมินผลการอบรม      
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 28,000   28,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อการ
สอนสําหรับเดก็ที่มีความตองการ
พิเศษดวยคอมพิวเตอร 

    28,000 

1.1 คาตอบแทน       
 - คาตอบแทนวทิยากร  2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,000

1.3 คาวสัด ุ       

 - คาคาวัสดุ/ถายเอกสาร 1 คร้ังๆละ 11,500 แผนๆละ .40 บาท 4,600

 - คาคาวัสดุ/กระดาษ ปากกา 
แผน CD 

1 คร้ังๆละ     5,000

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสามารถสราง

สื่อการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไปใชสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษได 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ มีความพึงพอใจอยูในระดับด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนครูและบคุลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษที่ไดรับความรูทางวชิาการ 
1.2. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูปกครองเด็กที่มีความพิเศษ 
1.3. ความความรู ความเขาใจและการนําไปใชของผูครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองเด็กที่มีความ

พิเศษ 
1. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1. การสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.2.1 โครงการฝกอบรมปฏิบัติการ “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับผูนําชุมชน” 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 24,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :   สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
  

หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยมุงเนนสงเสริมการนําองคความรูของชุมชนมาสราง

มูลคาเพ่ิม (Value Added) โดยมีเปาหมายใหประชาชนสุขสมบูรณ และสรางชุมชนที่ยั่งยืน สอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และนโยบายของรัฐบาล (พ.ศ. 2551-2554) ที่ผูนําชุมชนจําเปนตองไดรบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การเรียนรูเก่ียวกับการจัดความรูของชุมชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชนจึงไดสนับสนุนจัดเปนโครงการบริหารทางวิชาการแกชุมชน ตอบสนองแนวทางดังกลาว 

วัตถุประสงค   
119. เพ่ือฝกอบรมเชงิปฏิบัติการผูนําชุมชน ดานการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปญญา

ทองถิ่น เพ่ือเปนแกนนําในการเผยแพรองคความรูใหกับชุมชน 
120. เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกชุมชน  

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูนําชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองที่เขารับการอบรม 60 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูนําชมุชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวดัอางทอง ไดรบัความรูครบตามเวลาที่กําหนด 
3.2. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมปฏิบัติการ “การจดัการความรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ             
 ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นสาํหรับชุมชน             
 - การดําเนินการขอนุมัติโครงการ             
 - การดําเนินงานโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมปฏิบัติการ “การจดัการความรู       
 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิ       
 ปญญาทองถิ่นสําหรับผูนําชุมชน       
 - การดําเนินการขออนุมัติโครงการ โครงการ 1  1   
 - การดําเนินงานโครงการ โครงการ 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดอบรมปฏิบัติการตามโครงการ 24,000   24,000  
 รวมทั้งส้ิน 24,000   24,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมปฏิบัติการ “การจัดการความรู     
 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิ        
 ปญญาทองถิ่นสําหรับผูนําชุมชน        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 500 บาท 9,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 6,000 

1.3 คาวัสดุ 2 คร้ัง ๆ ละ   3,000 บาท 6,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน     24,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูนําชมุชนที่เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

และภมิูปญญาทองถิ่น 
2. ผูนําชมุชนมคีวามพึงพอใจตลอดการอบรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูนําชมุชนที่เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 60 คน ไดรับความรูความเขาใจดานการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.2. ผูทีผ่านเกณฑการประเมินรอยละ 80 สามารถนําไปใชเปนประโยชนในการบริหารจัดการในชุมชนได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูนําชมุชนที่เขารับการฝกอบรม 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2.2 โครงการทักษะการสืบคนสาระสนเทศ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 13,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 
  

หลักการและเหตุผล 
ปจจุ บันหน วยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชน  มีการ นําขอมูลจัด เ ก็บไว ในคอมพิว เตอร และนํ าขอมูล 

ที่จัดเก็บมาใชในการปฏิบัติงานรวมทั้งการศึกษาคนควาตลอดชีวิต เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและการศึกษา
คนความากยิ่งข้ึน  ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปขาดทักษะในการสืบคนสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาตนเองและใช 
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ในปจจุบันการใชงาน Internet เปนแหลงคนควาหาความรูในโลกของ
การศึกษา และเปนแหลงเผยแพรสารสนเทศของหนวยงานตางๆโดยมีการติดตอสื่อสารอยางไรจํากัด  เปนการเพิ่มพูน
ทักษะการสบืคนสารสนเทศและใชงานคอมพิวเตอร เพ่ือนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองและทองถิ่นหรือใชสารสนเทศจาก
คอมพิวเตอรและ Internet ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่เขารวมอบรม มีความรูและมทีักษะในการสบืคน เพ่ือการคนควาหาความรู 

พัฒนาตนเองได 
2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําขอมูลที่จดัเก็บจากคอมพิวเตอรมาจัดเก็บและนาํเสนอขอมูลได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาและประชาชนทั้วไปเขาอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบคน 30 คน 
 สารสนเทศ   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขาอบรมตามหลักสูตรและเวลาที่กําหนด 
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3.2. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการทักษะการสืบคนสารสนเทศ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการทักษะการ
สืบคนสารสนเทศ ครั้ง 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการทักษะการสืบคน 13,400   13,400  
 สารสนเทศ      
 รวมทั้งส้ิน      

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการทักษะ     
 การสืบคนสารสนเทศ        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 500 บาท 3,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30    คนๆละ 2     มื้อๆละ 25 บาท 1,500
 - คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 3,000
 - คาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 คร้ัง ๆ ละ   3,000 บาท 3,000

1.3 คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ   3,000 บาท 2,900
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   13,400

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรสืบคนเอกสาร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูเขารับการอบรม มีทักษะในการสืบคนสารสนเทศจากคอมพวิเตอรได 
1.2.   ผูเขารับการอบรมมคีวามพึงพอใจ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   การสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูที่เขารบัการฝกอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารครสูอนศีลธรรม 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 34,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
  

หลักการและเหตุผล 
วิชาพระพุทธศาสนาถือเปนวิชาหนึ่งที่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจําเปนตองเรียน ซึ่งครูผูสอน

วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสวนมากก็ไมไดเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาโดยตรง เม่ือเปนเชนนี้ การสอนวิชา
พระพุทธศาสนาใหนักเรียนไดเขาใจถึงแกนแทตามจุดประสงคของทางพระพุทธศาสนาก็ยอมขาดประสิทธิภาพตามไป
ดวย การที่ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาไดเรียนรูเทคนิควิธีในการสอนยอมเปนประโยชนอยางยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพ 
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแกนักเรียนในโรงเรียน 

กลุมวิชาปรัชญาและศาสนาไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดรวมกันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูสอนศีลธรรม (พระพุทธศาสนา) ในโรงเรียนข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ืออบรมเทคนิควิธีการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรียน 
2. เพ่ือใหผูสอนวชิาพระพทุธศาสนาไดนําเทคนิควิธีการสอนวชิาพระพทุธศาสนาไปประยุกตใชในการสอนตาม

ความเหมาะสมของแตละบคุคล 
3. เพ่ือใหผูสอนวชิาพระพทุธศาสนาไดพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการสอนวชิาพระพทุธศาสนาไดหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ครู อาจารยที่สอนศีลธรรม (พระพุทธศาสนา) ในสถานศึกษา 100 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ครู อาจารย ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาเขาอบรมตามหลักสูตร และเวลาที่กําหนด 
3.2. มีรายงานการประเมินผลการประชุมตามหลักสูตรและเวลาทีกํ่าหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครสูอนศลีธรรม             
(พระพุทธศาสนา) ในโรงเรยีน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครสูอนศลีธรรม 1 ครั้ง    1 
 (พระพุทธศาสนา) ในโรงเรยีน       

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครสูอนศลีธรรม 34,800    34,800 
 (พระพุทธศาสนา) ในโรงเรยีน      
 รวมทั้งส้ิน 34,800    34,800 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูสอน     
 ศีลธรรมฯ        

1.1 คาตอบแทน        
 - พระวิทยากร 2 รูปๆละ 2 ชม.ๆละ 600 บาท 2,400
 - คาวิทยากร(จายคนๆละ 2,100บาท)  3 คนๆละ 3.30 ชม.ๆละ 600 บาท 6,300 
 - คาพิธีกร 1 คนๆละ    2,100
 - คาพิธีกร 1 คนๆละ    1,200
 - คาผูติดตอประสานงานพระวิทยากร 2 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท 800
   และวิทยากร       

1.2 คาใชสอย       
 - คาถายเอกสาร 100 ชุดๆละ   80 บาท 8,000
 - คาอาหาร 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 110 บาท 11,000
 - คาจัดทําปายและตกแตงสถานที่ 1 คร้ังๆละ   3,000 บาท 3,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   34,800

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครูอาจารยผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปพัฒนา 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเองไดเปนอยางด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ครผููสอนเห็นความสําคัญของการจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรยีนมากยิ่งข้ึน 
1.2. ครผููสอนสามารถนําเทคนิควิธีการสอนวชิาพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการสอนตามความ

เหมาะสมของตนได 
1.3. ครผููสอนสามารถพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการสอนวชิาพระพุทธศาสนาไดหลากหลายรปูแบบ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   การสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูที่เขาประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2.4 โครงการอบรมความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกบัการตรวจสอบอาํนาจรัฐ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 11,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองดวยในสังคมทุกวันนี้ความรูความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐกําลังไดรับความสนใจ โดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวเอาไวดวย 
แตบุคลากรภาครัฐสวนใหญ ซึ่งถือเปนกลจักรสําคัญในการพัฒนาประเทศ ยังมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ดงักลาวนอยมาก รวมทั้งหลายคนยังมีความเขาใจที่ผิด ทั้ง ๆ ที่นับเปนประเด็นสําคัญในการปฏิบัติงานภาครัฐ 
ดังนั้น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะหาแนวทางในการพัฒนาความรูเรื่องการ

ตรวจสอบอํานาจรัฐ จึงไดจัดใหมีการอบรมเพื่อเพ่ิมความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ แก
บุคลากรครูและสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะเปนประโยชนตออาจารยระดับมัธยมศึกษาในการ
นําไปใชในการเรียนการสอน และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

วัตถุประสงค   
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภาครัฐแกอาจารยระดับมัธยมศึกษาและ

สมาชิกสภาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (อบต. และเทศบาล)  25 คน 
1.2 อาจารยระดับมธัยมศึกษา  25 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
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2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. สมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการอบรมตามหลักสูตรและเวลาที่กําหนด 
3.2. อาจารยระดับมธัยมศึกษาเขารบัการอบรมตามหลักสตูรและเวลาที่กําหนด 
3.3. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 กุมภาพันธ 2553 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมความรูเรือ่งกฎหมายเกีย่วกับ             
 การตรวจสอบอํานาจรฐั             
 - ติดตอวิทยากร             
 - ประชาสัมพันธและรับสมคัร             
 - ดําเนินการอบรม             
 - ประเมินผลโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมความรูเรือ่งกฎหมายเกีย่วกับ       
 การตรวจสอบอํานาจรฐั       
 - ติดตอวิทยากร เดือน 1  กุมภาพันธ   
 - ประชาสัมพันธและรับสมคัร เดือน 1  กุมภาพันธ   
 - ดําเนินการอบรม ครั้ง 1  มีนาคม   
 - ประเมินผลโครงการ เลม 1  มีนาคม   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมความรูเรือ่งกฎหมายเกีย่วกับการ      
 ตรวจสอบอํานาจรัฐ      
 - ติดตอวิทยากร -  -   
 - ประชาสัมพันธและรับสมคัร 1,000  1,000   
 - ดําเนินการอบรม 9,700  9,700   
 - ประเมินผลโครงการ   700     700   
 รวมทั้งส้ิน 11,400  11,400   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 อบรมความรูเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับ     
 การตรวจสอบอํานาจรัฐ        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600

1.2 คาใชสอย        
 - คาปายประชาสัมพันธโครงการ 3 ปายๆละ   300 บาท 900
 - คาอาหารวาง(วิทยากรและผูอบรม) 51 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,550
 - คาอาหารกลางวัน(วิทยากรและ 51 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,550
   ผูเขาอบรม)       

1.3 คาวัสดุ       
 - คาชุดเอกสารในการรับสมัคร 50 ชุดๆละ   2 บาท 100
 - คาเอกสารในการอบรม 50 ชุดๆละ   20 บาท 1,000
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาเอกสารประเมินโครงการ 50 ชุดๆละ   4 บาท 200 
 - คาจัดทํารุปเลมประเมินโครงการ 1 คร้ังๆละ   500 บาท 500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   11,400 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. สมาชิกสถาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และเทศบาล) มีความรู ความเขาใจเรื่องกฎหมาย

เก่ียวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ 
2. อาจารยระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร มีความรู ความเขาใจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ

อํานาจรัฐ 
3. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูเขารับการอบรมสามารถสอบผานการทําแบบทดสอบความรูความเขาใจเรือ่งกฎหมายเกีย่วกับการ

ตรวจสอบภาครฐั 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบ” 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :  สาขาวิชาศิลปกรรม 
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หลักการและเหตุผล 
จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่2 (2552-2565) ไดมุงสัมฤทธ์ิวา “ยกระดับคุณภาพ

อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชา ศิลปกรรม เห็นวาการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอร โดยเฉพาะคอมพิวเตอรดาน

การออกแบบ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาบคุลากรทางดานศิลปะและการออกแบบ ใหสามารถมีทักษะและแนวคิด
ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหกาวทันตอการเจริญและเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับ
แนวทางในการพัฒนาสาขาวิชาศิลปกรรมในอนาคตอีกดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถออกแบบดวยคอมพิวเตอรได 
2. เพ่ือฝกทักษะใหกับนักศึกษาในการใขคอมพิวเตอรออกแบบได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาที่เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ” 30 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการ “คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ”             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการ “คอมพิวเตอร ครั้ง 1   1  
 เพ่ือการออกแบบ”       

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการ “คอมพิวเตอรเพ่ือ 25,000   25,000  
 การออกแบบ”      
 รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร     
 เพ่ือการออกแบบ”        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800
 - คาผูชวยวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 200 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 32 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 4,800
 - คาดําเนินงานประชาสัมพันธ 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000

1.3 คาวัสดุ       
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาถายเอกสารและเครื่องเขียน 1 คร้ังๆละ   1,500 บาท 1,500 
 - คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ   2,300 บาท 2,300 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   25,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย บุคลากรทั่วไปมทีักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ” จํานวน 30 คน 
1.2. ผูเขารวมการอบรมมีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   นักศึกษาเขารับการอบรมตามหลักสตูรและเวลาที่กําหนด 
3.2.   มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรและเวลาที่กําหนด 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.2.6 โครงการความรูดนตรีและนาฎศิลปไทยสูชุมชน 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 56,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :  สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ในนโยบายที่ 3 วาดวยสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็น นโยบาย (ยอย) 3.4 

นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลไดใชกลยุทธ ในการปลูกจิตสํานักใหคนในชุมชนทองถิ่น เกิดความตระหนัก 
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มีความตื่นตัว และเขามามีสวนรวม ในการฟนฟู เผยแพร และสงเสริม คุณคาความหลากหลายของศิลปะ และวัฒนธรรม
ทางดานนาฏศิลป ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงามและความเปนศิลปะเกาแกและทรงคุณคา เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดยุทธศาสตรใหมีการศึกษาและวิจัย เพ่ือทํานุบํารุงและสานสัมพันธทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับปริญญา และเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบน
พ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มี
ความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสาน
ความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืน เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม กับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษาสงเสริม 
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแผนบริหารราชการแผนดิน จึงไดกําหนดกลยุทธ ในการ
ดําเนินงาน โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิต ภูมิปญญาไทยสูสากล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ใหทําหนาที่ในดานการพัฒนา สรางสรรค อนุรักษ สืบสาน และสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพ่ือมุงสูชุมชน
และสากล เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงสมควรนําความรูดานดนตรีและ
นาฏศิลปไทยสูชุมชน โดยการออกไปอบรมใหความรูแกชุมชนและสาธิตการแสดง เพ่ือชุมชนจะไดรับรูความรูดานดนตรี
และนาฏศิลปไทย อีกทั้งเปนการเผยแพรวัฒนธรรมสืบไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเสริมสรางความรูดานดนตรีนาฏศิลปไทยแกชุมชน 
2. เพ่ือเผยแพรวฒันธรรมดานดนตรีและนาฏศลิปไทย 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูสนใจทั่วไปเขารับการอบรม 100 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 

3.   เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ความรูดนตรีและนาฏศลิปไทย สูชุมชน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ความรูดนตรีและนาฏศลิปไทย สู
ชุมชน ครั้ง/คน 1/100    1/100 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ความรูดนตรีและนาฏศลิปไทย สูชุมชน 56,900    56,900 
 รวมทั้งส้ิน 56,900    56,900 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 ความรูดนตรีและนาฏศลิปไทย สู      
 ชุมชน        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาเบ้ียเล้ียงผูฝกซอมการแสดง 1 คร้ังๆละ   15,000 บาท 15,000 
 - คาเบ้ียเล้ียงผูแสดง 1 คร้ังๆละ   15,000 บาท 15,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาปายประชาสัมพันธ 1 คร้ังๆละ   5,000 บาท 5,000 
 - คาจัดสถานที่ 1 คร้ังๆละ   5,000 บาท 5,000 
 - คาอาหาร 1 คร้ังๆละ   10,000 บาท 10,000 
 - คาเชาเครื่องเสียง 1 คร้ังๆละ   6,900 บาท 6,900 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  56,900 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูสนใจทั่วไปไดรับความรู และสามารถเผยแพรวัฒนธรรมใหแกชุมชนได 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวฒันธรม 
1.2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาในการเรียนการสอนได 
1.3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ผูเขารวมโครงการไดรับการอบรมตามหลักสตูรและเวลาที่กําหนด 
3.2.   มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรและเวลาที่กําหนด 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.2.7 โครงการอบรมกจิกรรมการแสดงนาฎศิลปไทย-สากล สําหรับบุคคลทั่วไป 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :  สาขาวิชานาฏศิลป 
  

หลักการและเหตุผล 
ในสภาพสังคมปจจุบันอัตรากําลังของบุคลากรดานนาฏศิลปของแตละหนวยงานยังขาดแคลนครูผูสอนทางดานนี้

เปนจํานวนมาก การเปดอบรมจึงจําเปนสําหรับครูผูสอนใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ และสามารถนําไปถายทอดใหกับ
นักเรียนไดอยางถูกตอง ตลอดทั้งเปนการเสริมประสบการณใหกับครูผูสอนโดยตรง รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจในดานนี้ไดมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและนําไปประกอบเปนอาชีพได 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเปนการสงเสริมและอนุรักษศิลปวฒันธรรมแขนงนี้ใหคงสืบไป 
2. เพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรตามหนวยงานตาง ๆ ทีย่ังขาดแคลน

นาฏศิลปรวมทัง้ครูนาฏศิลปโดยตรง 
3. เพ่ือใหผูอบรมสามารถนําไปถายทอดไดเปนอยางดีและถูกตองและเปดโอกาสใหบุคคลทัว่ไปไดเขามา

ศึกษาหาความรูและสามารถนาํไปประกอบอาชีพได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 การอบรมการแสดงนาฏศิลปไทย-สากล 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลกัสูตรและเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จัดอบรมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป             
 ไทย-สากล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จัดอบรมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ครั้ง/คน 1/30    1/30 
 ไทย-สากล       
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จัดอบรมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป 40,000    40,000 
 ไทย-สากล      
 รวมทั้งส้ิน 40,000    40,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ        

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยาการ 5 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 70 บาท 8,400 
 - คาอาหารวาง 30 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 6,000 
 - คาจางบันทึกภาพและตกแตง 1 คร้ังๆละ   3,000 บาท 3,000 
   สถานที่        

1.3 คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ   1,600 บาท 1,600 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   40,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูสนใจไดรบัความรู ความเขาใจในกิจกรรมทางดานนาฏศิลปและสามารถ

นําไปใชไดเปนอยางด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1 มีบุคลากรทางการศึกษาที่สอนวิชานาฏศิลปและกลุมผูสนใจทั่วไปเขาอบรมตามจํานวนที่เปดรับ 
1.2 ผูเขาอบรมมีความรู  ความเขาใจ  ในหลักการจัดการแสดงนาฏศิลปอยางถูกตอง 
1.3 ผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมไปปรับใชกับนักเรยีนไดเปนอยางดี 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   ผูเขารวมโครงการไดรับการอบรมตามหลักสูตรและเวลาทีกํ่าหนด 
3.2.   มีรายงานการประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรและเวลาที่กําหนด 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.3 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.3.1 โครงการเสริมสรางความรูดานการอนุรกัษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมและทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจรญิ 
  

หลักการและเหตุผล 
การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นทีม่รดกโลก พ้ืนทีท่ี่เปนนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่ที่เปนแหลงผลิต

อาหารที่สาํคัญของประเทศ ทําใหสิ่งแวดลอมทั้งทางดานโบราณสถานโบราณวัตถุและทรัพยากร ธรรมชาติถูกทําลาย  
คณะวิทยาศาสตรฯเห็นวาเปนความจาํเปนอยางเรงดวนที่ตองเสริมสรางความรูและพัฒนาทกัษะในการอนุรกัษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมและทรัพยากรธรรมชาตใิหกับผูสนใจรวมทั้ง นักเรยีน นักศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของและบคุลากรทัว่ไปเพื่อให
เกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมดังกลาวโดยอาศยัการมสีวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

วัตถุประสงค   
 เ พ่ือให มีจัดกิจกรรมที่ นําไปสูการอนุรักษสิ่ งแวดลอมศิลปกรรมและทรัพยากร  ธรรมชาติในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
1 ครั้ง 

1.2 มีผูรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 60 คน 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
3.2. มีรายงานผลการประเมินการอบรม ตามหลักสูตรและเวลาทีกํ่าหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน -     

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 25,000   25,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม -     
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ -     
 รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมเชงิ

ปฏิบัตกิารอยางมีสวนรวมเพื่อ
เสริมสรางความรูและพัฒนา
ทักษะในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมศลิปกรรมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

     

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร  3 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 10,800 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 75 บาท 4,500 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - คาวสัดสุํานักงาน เช น กระดาษ 

หมึก ฯลฯ 
      1,700 

 - คาน้ํามันรถ       5,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   25,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูและนําไปใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับความรูทางวิชาการ 
1.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
1.3. ความรูความเขาใจและการนาํไปใชของผูเขารับการอบรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.2 โครงการอบรมเพือ่สงเสริมสุขภาพอยางบรูณาการโดยใชภูมปิญญาทองถิน่ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจรญิ 
  

หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมสุขภาพเปนนโยบายทีส่ําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตองการใหมีการสรางสุขภาพมากกวาการ

ซอมสุขภาพ  การนําภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสุขภาพที่เก่ียวของกับ 5 อ. (อาหาร  อากาศ อารณ ออกกําลังกาย 
และอุจจาระ)มาบูรณาการกัน จะเปนการสงเสริมใหประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถนาํความรูในทองถิ่นไปประยุกตใช
ในการสรางสุขภาพอยางสอดคลองกับบริบทของตน ซึ่งนอกจากจะทําใหสุขภาพแข็งแรง ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลแลว ยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาที่เก่ียวของใหมีการสืบสานตอไปอีกดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไปประยุกตใชในการสรางเสริมสุขภาพ 
2. เพ่ือใหมีการสืบสานภมิูปญญาทองถิ่นดานการสงเสริมสุขภาพ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดอบรมการสรางเสริมสุขภาพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น   1 ครั้ง 
1.2 ผูเขารับการอบรม 50 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.2. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน -     

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 20,000   20,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม -     
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ -     
 รวมทั้งส้ิน 20,000   20,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมเชงิ

ปฏิบัตกิารดานการอนุรกัษ
ส่ิงแวดลอมฯ 

     

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร  1 คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 75 บาท 3,750 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500 
 - คาพาหนะ       5,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - คาวสัดสุํานักงาน เช น กระดาษ 

หมึก ฯลฯ 
      550 

 - ค าถายเอกสาร       1,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   20,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูและนําไปใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับด ี
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนกลุมเปาหมายมคีวามพงึพอใจในการประชุมไมนอยกวารอยละ 82 
1.2. ผูรวมโครงการมี ความรู มีทศันคติและมทีักษะการสรางเสรมิสุขภาพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 

ไมต่ํากวารอยละ 82 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   การสํารวจขอมูลความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.3 โครงการงานบริการวิชาการอบรมของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวทิยาศาสตร
ประยุกต เรือ่ง การกําจดัพฤติกรรมเสี่ยง (Behavior Base Safety) 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั : น.ส.สุภารัตน  ชัยกิตติภรณ 
  

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดนโยบายในการ
บริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสรางประโยชนและสรางเครือขายใน
การดําเนินงานตามสาขาที่เก่ียวของในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดมีการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ตั้งแตป 2551 เปน
ตนมา และหากนักศึกษาจบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมได  ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางเครือขายในวิชาชีพ การจัดบริการวิชาการดานการอบรมใหกับ
เจาหนาที่ความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเปนผลดีตอนักศึกษาของสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการอบรมใหความรูเรื่อง การกําจัดพฤติกรรมเสี่ยง ที่เปนพ้ืนฐานในการทํางานของ
เจาหนาที่ความปลอดภัย 
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 การกําจัดพฤติกรรมเสี่ยง หรือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (BBS) เปนการใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจริง กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยน้ี จะพิจารณาที่สิ่งที่พนักงานกระทําเปนพิเศษ วิเคราะหวาเพราะเหตุใดพนักงานจึงกระทําเชนนั้น แลวจึงนํา
วิธีการเขาใหคําแนะนําที่ผานการศึกษาวิจัยมาใชเพ่ือแกไขปรับปรุงสิ่งที่พนักงานกระทํา ซึ่งสิ่งสําคัญของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย คือ การวิเคราะหพฤติกรรมองคกร (Organizational Behavior Analysis) กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยจะประสบความสําเร็จได ตองเกิดจากความรวมมือของพนักงานทุกคนในองคกร 
นับตั้งแตผูบริหารระดับสูงสุดไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ึนไดจริง
จึงจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงบางรายละเอียดในนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือระบบงานของบริษัทดวยเชนกัน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะไมสามารถเกิดข้ึนไดถาหากวาไมมีการรวมมือหรือการสนับสนุนจากบุคลากรทุกคนที่
เก่ียวของ  ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการกระบวนการกําจัดพฤติกรรมเสี่ยงใหไดผล เจาหนาที่ความปลอดภัย
หรือบุคคลที่เก่ียวของจึงควรไดเรียนรูแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลและมีประสิทธิภาพ สาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงประโยชนของการศึกษาเรื่องนี้และสมควร
ใหการสนับสนุนและสงเสริมความรูดานการกําจัดพฤติกรรมเสี่ยงใหแกเจาหนาที่ความปลอดภัย บุคลากรที่เก่ียวของ 
นักศึกษาและผูที่สนใจ เพ่ือนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในองคกรของตนเองได จึงไดจัดทําโครงการงานบริการวิชาการ
เพ่ืออบรม เรื่อง การกําจัดพฤติกรรมเสี่ยงข้ึน. 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการบริการวิชาการแกหนวยงาน

ตางๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือสรางเครือขายของเจาหนาที่ความปลอดภัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสาขาอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย 
 
เปาหมาย   

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการอบรมใหแก เจาหนาที่ความปลอดภัย บุคลากรที่เก่ียวของ นักศึกษา

สาขาอาชีวอนามัยฯ และผูที่สนใจ  
1 ครั้ง 

1.2 จํานวนผูเขารับการอบรม 60 คน 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.2. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 25,000   25,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรม เรือ่ง 

การกาํจัดพฤติกรรมเสี่ยงฯ 
    25,000

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร  3 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 10,800 

1.2 คาใชสอย     
 - คาอาหาร 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 75 บาท 4,500 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาหองประชุม       3,500 

1.3 คาวัสดุ        
 - ค าถายเอกสาร       2,200
 - ค าปายประชาสัมพันธ       1,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   25,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรูในเรือ่งพฤติกรรมเสีย่ง 
2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชในชีวติประจําวันไดเปนอยางด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจในระดบัมาก ไมนอยกวา 80% 
1.2. มีรายงานสรุปผลการอบรม จาํนวน 1 ฉบับ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบวดัความรูและแบบประเมินความพึงพอใจ  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.4 โครงการดวงดาวกับวิถีชีวิตไทย 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : นายสุรพงษ วงคเพ็ชร 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการที่

หลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาสาระเพื่อ ใหเกิดองคความรูใหมๆ ซึ่งผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนแกนนําการเรียนดานวิทยาศาสตรและดารา
ศาสตรที่มีศักยภาพ ความพรอมในดานทัศนูปกรณ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการดําเนินงานตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยที่มุง
พัฒนาชุมชนทองถิ่น  จึงเห็นสมควรจัดโครงการดวงดาวกับวิถีชีวิตไทยใหนักเรียน ที่ขาดความรูพ้ืนฐานทางดานดารา
ศาสตรข้ึน เพ่ือนักเรียนที่ตองการเพิ่มพูนความรูไดเขารับการอบรมจากคณะวิทยากรที่เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งเมื่อผาน
การอบรมไปแลวจะไดนําความรูไปประยุกตเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีศักยภาพ
ดานดาราศาสตรสูงข้ึน โดยการปรับปรุงการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีชวยสอน การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น การ
จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน ใหมีความสนใจดานดาราศาสตรและจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะ การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหกับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมและประสบการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนมีความรักและความเขาใจในวิชา
วิทยาศาสตร และมีจิตวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศชาติตอไป  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงความสมัพันธระหวางดวงดาวกับการดาํเนินชีวิต 
2. เพ่ือจัดประสบการณ สงเสริมความสามารถ เพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในวชิาดาราศาสตรที่ถูกตอง 
4. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
5. ฝกการทํางานระบบกลุม ความรับผดิชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนําผูตามทีด่ ี

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดอบรมเรื่อง ดวงดาวกับวิถีชีวิตไทย 1 ครั้ง 
1.2 จํานวนของผูที่เขารวมโครงการ                                                         50 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.2. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง 1    

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 1    
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง 1    
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง 1    

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000 30,000    
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 30,000 30,000    

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรมเรื่อง 

ดวงดาวกับวิถชีีวิตไทย 
    25,000

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร  1 คนๆละ 16 ชมๆละ 300 บาท 4,800 
 - คาผูชวยวิทยากร 1 คนๆละ 10 ชมๆละ 100 บาท 1,000 

1.2 คาใชสอย     
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 6,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุในการอบรม เชน กระดาษ

, สติกเกอร, แผนใส, เลนสนูน 
ฯลฯ 

      13,200

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   30,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในวชิาดาราศาสตรทีถ่กูตอง 
2. มีการทาํงานระบบกลุม ความรบัผิดชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนําผูตามทีด่ ี
3. ผูเขารับการอบรมนําความรูไปถายทอดไดอยางถูกตอง 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูเขารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจในระดบัมาก ไมนอยกวา 80% 
1.2. มีรายงานสรุปผลการอบรม จาํนวน 1 ฉบับ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   การสํารวจขอมูลความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.5 โครงการอบรมดาราศาสตรสําหรบัครรูะดับประถมศกึษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : นายสุรพงษ วงคเพ็ชร 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาสาระเพื่อ ใหเกิดองคความรูใหมๆ ซึ่งผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนแกนนําการเรียนดานวิทยาศาสตรและดารา
ศาสตรที่มีศักยภาพ ความพรอมในดานทัศนูปกรณ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการดําเนินงานตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยที่มุง
พัฒนาชุมชนทองถิ่น  จึงเห็นสมควรจัดโครงการคายดาราศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ขาดความรูพ้ืนฐาน
ทางดานดาราศาสตรข้ึน เพ่ือนักเรียนที่ตองการเพิ่มพูนความรูไดเขารับการอบรมจากคณะวิทยากรที่เปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญซึ่งเมื่อผานการอบรมไปแลวจะไดนําความรูไปประยุกตเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน มุงเนนการพัฒนา
ใหผูเรียนมีศักยภาพดานดาราศาสตรสูงข้ึน โดยการปรับปรุงการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีชวยสอน การใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่น การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน ใหมีความสนใจดานดาราศาสตรและจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะ การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมและประสบการณดังกลาวจะทําใหผูเรียนมีความรักและความเขาใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร และมีจิตวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศชาติ
ตอไป 
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 
2. เพ่ือจัดประสบการณ สงเสริมความสามารถ เพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 
3. เพ่ือสรางจติวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 
4. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
5. ฝกการทํางานระบบกลุม ความรับผดิชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนําผูตามทีด่ ี

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมครูในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 50 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  
3.2. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.3. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000   30,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน      
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรมเรื่อง 

ดาราศาสตรสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 

    25,000 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร  1 คนๆละ 16 ชมๆละ 300 บาท 4,800 
 - คาผูชวยวิทยากร 1 คนๆละ 10 ชมๆละ 100 บาท 1,000 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,500 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุในการอบรม เชน กระดาษ, 

สติกเกอร, แผนใส, กรรไกร, 
มีดคัตเตอร, แผน CD  ฯลฯ 

      15,700 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในวชิาดาราศาสตรทีถ่กูตอง... 
2. มีการทาํงานระบบกลุม ความรบัผิดชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนําผูตามทีด่ ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมมรีะดบัความพึงพอใจในระดับมาก ไมนอยกวา 80% 
1.2. มีรายงานสรุปผลการอบรม จาํนวน 1 ฉบับ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.3.6 โครงการถายทอดเทคโนโลยีแปรรปูมะมวง 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : ผศ.พวงชมพู หงษชัย 
  

หลักการและเหตุผล 
 มะมวงเปนผลไมที่คนไทยทุกเพศทุกวัยรูจักกันดี มีใหบริโภคกันตลอดทั้งป แตผลผลิตจะออกสูทองตลาดมาก
ในชวงเดือน กุมภาพันธ-พฤษภาคมของทุกป เน่ืองจากเปนชวงที่มีมะมวงออกมามากที่สุด   สงผลใหราคามะมวงตกต่ํา
ทําใหเกษตรกรผูปลูกมรีายไดนอย  ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงสงออกตําบลมงคลธรรมนิมิต   อ.สามโก  มีการรวมกลุม
ของเกษตรกรปลูกมะมวงสงออกเพื่อแกปญหาราคามะมวงตกต่ํา ไดแก มะมวงพันธุโชคอนันตเปนมะมวงพ้ืนเมืองมีถิ่น
กําเนิดอยูจังหวัดเชียงใหม มีเชื้อสายพันธุปาไดจากการกลายพันธุจากเมล็ดทําใหตนมีความแข็งแรง สามารถออกดอก
และติดผลในฤดูฝน ตางจากมะมวงบางสายพันธุ มะมวงพันธุน้ีเปนมะมวงที่สามารถสงออกไปประเทศขางเคียง อาทิ 
มาเลเซีย สิงคโปร ซึ่งนิยมรับประทานมะมวงสุก และมีแนวโนมในการสงออกมากข้ึนแตบางฤดูกาลชาวเกษตรกรยัง
ประสบปญหาราคามะมวงตกต่ํา  ดังนั้นการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะมวงจึงเปนแนวทางในการแกปญหาได   
 ผลิตภัณฑมะมวงที่คนไทยรูจักกันดีมีหลายรูปแบบ เชน แยมมะมวง  เยลลีมะมวงและที่จําหนายทั่วไปในรูป
ผลิตภัณฑมะมวงดองแชอ่ิมสีเหลืองสวยที่ใหความเอร็ดอรอยในรสชาติและความกรอบในเนื้อสัมผัสโดยที่ผูบริโภคไมเคย
ทราบขอมูลการใชสารเจือปนอาหารในปริมาณและชนิดที่ไมเหมาะสมในกระบวนการผลิตเพียงเพ่ือทําใหมะมวงดองมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและมีอายุการเก็บนาน โดยไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ของผูบริโภค การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะมวงจะเนนใหเกษตรกรใชวิธีการเก็บถนอมรักษาดวยการผสมผสาน
เทคโนโลยีหลายอยางรวมกันและเนนการควบคุมคุณภาพ  สุขลักษณะที่ดีในการผลิตเพ่ือใหอาหารปลอดภัย สินคาที่
ไดมาจากการแปรรูปมะมวงเปนผลิตภัณฑของทองถิ่น และสามารถเปนรายไดเสริมใหกับผูรับบริการ ไดเฉลี่ยเดือนละ 
500-1,000 บาท เปนการสรางงานรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสูตลาดและเพิ่มมูลคาของมะมวงใน
ทองถิ่นจากผลผลิตที่คงคางจากการจําหนายผลสด 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาผลติภัณฑแปรรูปมะมวงใหเปนสนิคาของวิสาหกิจชุมชน 
2. เพ่ือเปนการสรางงานใหกับชมุชนและใหความรูในการผลติสนิคาอยางถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมเกษตรกรผูทีส่นใจ/กลุมวิสาหกจิชุมชนมะมวงสงออกตาํบลมงคล

ธรรมนิมิต อ.สามโก จ.อางทอง 
40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  
3.2. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.3. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 30,000   30,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 30,000   30,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1  การถายทอด

เทคโนโลยีแปรรูปมะมวง 
    19,500 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหาร 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 40 บาท 1,200 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 750 
 - คาจางผลิตส่ือการถายทอด     

เทคโนโลยี 
1 รายการๆละ   2,000 บาท 2,000 

 - คาจางพิมพเอกสาร       2,000 
 - คาเหมารถ       1,000 

1.3 คาวัสดุสําหรับอบรม       5,350 
2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ติดตาม

ประเมินผลการแปรรูปมะมวง 
    10,500 

2.1 คาตอบแทน        
 - คาตอบแทนผูใหขอมูล 30 คนๆละ   100 บาท 3,000 

2.2 คาใชสอย      
 - คาจางวิเคราะหขอมูลและเขียน  

รายงาน 
1 งานๆละ  5,000 บาท 5,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 750 
 - คาเหมารถ       1,000 

2.3 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุสําหรับอบรม       750 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   30,000 



 
 

 

169

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูรับบริการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะมวงไดถูกตอง ตามหลักวชิาการและปลอดภยั 
2. ผูรับบริการถายทอดเทคโนโลยี มีรายไดจากการผลติผลิตภณัฑการแปรรูปมะมวง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูรับบริการถายทอดเทคโนโลยีไมนอยกวา 82 เปอรเซ็นต ผลติผลติภัณฑการแปรรูปมะมวงได

ถูกตองตามหลกัวิชาการและปลอดภยั.. 
1.2. จํานวนผูรับบริการถายทอดเทคโนโลยีไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต มีรายไดจากการผลิตผลิตภัณฑการ

แปรรูปมะมวง 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววทิยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : นางศิรริัตน ศริิพรวศิาล 
  

หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถือเปนปจจัยสําคัญของพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากการลงทุนทางเทคโนโลยี
โดยตรง การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรก็ถือวามีความสําคัญ ดังสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ “มุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะการกาวกระโดดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งอาจสงผลกระทบอยาง
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รุนแรงตอสถานะการแขงขันของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรจึงเปนหลักประกันระยะยาวที่จะชวย
ใหประเทศพัฒนาไปขางหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรตองเริ่มตนตั้งแตระดับกอนมหาวิทยาลัย คือ การตระเตรียมเยาวชน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหมีความพรอมเสียกอน โดยเฉพาะในเรื่องการฝกฝนทักษะการคิดอยางเปนระบบ 
และการประมวลความคิดอยางมีมิติ ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่งในการศึกษาวิทยาศาสตรข้ันสูง จากนั้นจึงคอย
สงตอเยาวชนที่มีความพรอมเขาสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาระดับบูรณาการ โดยพันธกิจในการ
เตรียมความพรอมใหแกเยาวชนดังกลาวนี้ เปนความรับผิดชอบโดยตรงของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 แตอยางไรก็ตาม การเตรียมความพรอมดานทักษะวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในปจจุบันยังมีขอจํากัดอยูมาก ทั้งดานฮารดแวร (Hardware) อันไดแก วัสดุ อุปกรณ และสื่อการสอน และซอฟตแวร 
(software) อันไดแก บุคลากรผูเชี่ยวชาญและกระบวนวิธีในการถายทอดทักษะ ทําใหการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิเต็มประสิทธิภาพ ดวยความตระหนักถึงขอจํากัดดังกลาวนี้ สาขาชีววิทยา
ประยุกต ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีแนวคิดที่จะ
เขาไปมีสวนรวมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในการสรางความพรอมดานทักษะวิทยาศาสตรใหแกเยาวชน โดยการ
จัดบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา ดานพืช สัตว และจุลินทรีย ในโรงเรียน 
  อน่ึง นอกจากเปาหมายในการสรางความพรอมดานบุคลากรทางวิทยาศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแลวโครงการนี้ยังมุงตอบสนองแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ป พ.ศ. 2553“การใหบริการ
ทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเปนที่พึ่งของทองถิ่นและสังคม” โดยการสรางความชวยเหลือโรงเรียนใน
พ้ืนที่บริการในการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรตั้งแตระดับเยาวชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนในทองถิ่นซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศตอไป  
3. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักทางดานวิชาการ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 
40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.2. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 7 เดือน วันเริ่มตน: 1 มีนาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 20,000     20,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 20,000   20,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1  การบรรยาย

ทางชีววิทยา 
    9,960

 
1.1 คาตอบแทน     

 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย     

 - คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 180 บาท 360 
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 2 วันๆละ   500 บาท 1,000 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาน้ํามันรถ       3,000 
 - คาจัดทําเอกสารการอบรม 40 เลมๆละ   50 บาท 2,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา 

    10,040
 

2.1 คาตอบแทน     
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 3,600 

2.2 คาวสัด ุ        
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       3,000 
 - คาจัดทําเอกสารการอบรม       3,440 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   20,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรูในเรือ่งชีววิทยา 
2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชในชีวติประจําวันไดเปนอยางด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนโรงเรยีนและผูเขารวมโครงการ 
1.2. ความพึงพอใจของการเขารับการอบรม (อิงการวัดผลทั้งเชิงความรู และเชิงทัศนคต)ิ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : นางศิรริัตน ศริิพรวศิาล 
  

หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยถีอืเปนปจจัยสาํคัญของพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากการลงทนุทางเทคโนโลยี
โดยตรง การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรก็ถือวามีความสาํคัญ ดังสาระสาํคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ “มุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะการกาวกระโดดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยซีึ่งอาจสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอสถานะการแขงขันของประเทศ ดังนัน้ การพัฒนาบคุลากรทางวทิยาศาสตรจึงเปนหลักประกันระยะยาวทีจ่ะชวย
ใหประเทศพฒันาไปขางหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 แตในปจจุบัน  การศึกษาทางวทิยาศาสตรในระดับกอนอุดมศกึษาน้ันยังมีขอจํากัดหลายประการ  ทั้งความพรอม
ดานบุคคลากร  วัสดแุละอุปกรณ  เปนเหตุใหการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาไมบรรลผุล
สัมฤทธ์ิเต็มประสิทธิภาพ  ดวยความตระหนักถงึขอจํากัดดังกลาวนี้ สาขาชีววิทยาประยุกต ภาควชิาวทิยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีแนวคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมกับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการสรางความพรอมดานทักษะวิทยาศาสตรใหแกเยาวชน และเนื่องจากจุลชีววทิยาถือวาเปนศาสตรที่มี
บทบาทสาํคัญในสถานการณปจจุบัน  อาทิ  ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009    การผลติวคัซีนปองกันไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม 2009  วานจักจั่น  การผลิดพืชอินทรีย  โดยการใชจุลินทรียบํารุงดิน  ควบคมุโรคพืชและแมลงศัตรูพืช  เปนตน  
ดังนั้นการจดับรกิารวิชาการในรปูแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา ใหกับโรงเรยีนในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา
และจงัหวัดใกลเคียง  จึงถือเปนจุดเริ่มตนทีด่ทีี่นอกจากจะทาํใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดผดิทักษระทาง
วิทยาศาสตรแลว  ยังเปนการกระตุนความสนใจทางวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนอีกดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนในทองถิ่นซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศตอไป 
3. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักทางดานวิชาการ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 
2 โรงเรียน 

1.2 ผูเขารวมโครงการ 40 คน 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
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2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. ผูเขารับการอบรมเขารับการอบรมตามกําหนดเวลา 
3.2. ผูเขารับการอบรมไดรวมการอบรมครบตามเวลาที่กําหนด รอยละ 75 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 7 เดือน วันเริ่มตน: 1 มีนาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือมอบหมายงาน             
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 ติดตามประเมินผลการอบรม             
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน 1 ครั้ง   1  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง   1  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม 1 ครั้ง   1  
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แตงตั้งและประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
มอบหมายงาน      

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 20,000   20,000  
3 ติดตามประเมินผลการอบรม      
4 สรุปและรายงานการดําเนินโครงการ      
 รวมทั้งส้ิน 20,000   20,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1  การบรรยาย

ทางจุลชีววิทยา 
    9,960

 
1.1 คาตอบแทน     

 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย     

 - คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 180 บาท 360 
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 2 วันๆละ   500 บาท 1,000 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาน้ํามันรถ       3,000 
 - คาจัดทําเอกสารการอบรม 40 เลมๆละ   50 บาท 2,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา 

    10,040
 

2.1 คาตอบแทน     
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 3,600 

2.2 คาวสัด ุ        
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       3,000 
 - คาจัดทําเอกสารการอบรม       3,440 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   20,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรูในเรือ่งจุลชีววทิยา 
2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชในชีวติประจําวันไดเปนอยางด ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนโรงเรยีนและผูเขารวมโครงการ 
1.2. ความพึงพอใจของการเขารับการอบรม (อิงการวัดผลทั้งเชิงความรู และเชิงทัศนคต)ิ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

1.4.1 โครงการอบรมการใชโปรแกรม MS 2007 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ : น.ส.ชุติมา  นิ่มนวล 
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หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม  สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ และจากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุง
ผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความ
หลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ”  ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่  2 น้ี  ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองค
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา  เพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบ ดวยภาพฉายปจจุบัน
และอนาคต (scenario) เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและ
โลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่ตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) เปนตน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง
และใหเกิดพัฒนาการใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน   ทาทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และ
ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ปจจุบันคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดมีพัฒนาการอยางรวดเร็วและมีบทบาทตอชีวิตและการดําเนิน
กิจกรรมดานตาง ๆ ของมนุษยเปนอยางมากไมวาจะเปนการเรียน  การสอน  การทํางานในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
ซึ่งจะตองจัดทําเอกสารตาง ๆ  ในการทํางาน รวมทั้งการจัดทําจดหมายเพื่อติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน   
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางทักษะ  และเผยแพรความรูสูสาธารณะเปนการบริการวิชาการเพื่อสังคม จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม  “การใช
โปรแกรม Microsoft Office 2007 ในการจัดทําเอกสาร” ใหกับขาราชการ เจาหนาที่และบุคคลทั่วไป ใหเกิดความรูความ
เขาใจ และสามารถนําไปประยุกต ใชกับการทํางานในหนวยงานของทานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเสริมสรางทักษะ  ความรูทางดานการใชโปรแกรม Microsoft  Office 2007 การจัดทาํงานดานตาง ๆ 

ใหกับขาราชการ เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป ไดมีความรูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือใหขาราชการ เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป มีความสามารถในการการใชโปรแกรม Microsoft Office 

2007 ในการจัดทํางานดานตาง ๆ และสามารถนําไปพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกไดมีโอกาสเขารบัการอบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปไป

ประยุกตใชกับการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขารับการอบรมเต็มจํานวน (ประชาชนทั่วไป) 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 4 เดือน วันเริ่มตน: 1 ธันวาคม 2552 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 วางแผนการดาํเนินงานโครงการ             
3 ประชาสัมพันธโดยใชเว็บไซดของมหาวิทยาลัย  สง

จดหมายประชาสัมพันธไปตามหนวยงานภายนอก 
            

4 จัดอบรม             
5 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
6 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อ บ ร ม ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก ร ม 
Microsoft Office 2007       

 - จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน 1 ครั้ง 1    
 - วางแผนการดาํเนินงานโครงการ 1 ครั้ง 1    
 - ประชาสัมพันธโดยใชเว็บไซด

ของมหาวิทยาลัย  สงจดหมาย
ประชาสัมพันธไปตามหนวยงาน
ภายนอก 

1 ครั้ง 

 

1 

  

 - จัดอบรม 1 ครั้ง  1   
 - รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และ

สรุปผลการดําเนินงาน 
1 ครั้ง  1   

 - จัดทาํรูปเลม 1 เลม  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office  28,500  28,500   
 2007      
 รวมทั้งส้ิน 28,500  28,500   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 อบรมการใชโปรแกรม 

Microsoft Office 2007 
1 ครั้ง   28,500 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 5,400 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 3 วันๆละ 150 บาท 18,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 40 ชุดๆละ - - 75 บาท 3,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 2,100 บาท 2,100 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500 

 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ  และความรูทางดานการใชโปรแกรม Microsoft  Office 2007 ในการทาํงานดาน 
ตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 

2. ผูเขารวมอบรมมีความสามารถในการการใชโปรแกรม Microsoft Office 2007 ในการจดัทาํงานดานตาง ๆ    
และสามารถนําไปพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรภายนอกไดมีโอกาสเขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเรจ็รูป และนําไปประยุกตใชกับ  
การทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีผูเขารวมอบรมเต็มจํานวน 40 คน 
1.2. ผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเพ่ิมมากขึ้น  สามารถนําไปประยุกตใชในการทาํงาน

ในหนวยงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
1.3. ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4.2 โครงการนกัการตลาดรุนใหมใสใจพัฒนาสังคมและชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการตลาด : น.ส.ศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
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ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม  สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ และจากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุง
ผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความ
หลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ”  ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่  2 น้ี  ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองค
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา  เพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบ ดวยภาพฉายปจจุบัน
และอนาคต (scenario) เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและ
โลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา 
 ในปจจุบันการสงเสริมความรูและการใหบริการในลักษณะตาง ๆ แกสังคม  ชุมชน  ทองถิ่น  ถือเปนบทบาท
หนาที่โดยตรงของสถานศึกษา  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือวาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่น  
หนาที่หลักประการหนึ่งคือการใหความรูและบริการทางวิชาการแกทองถิ่น  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ  และสราง
ความเจริญเติบโตใหกับทองถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะในปจจุบันที่ประชาชนในชุมชนสวนใหญประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ  การสรางอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  รวมทั้งการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตอยูแลวใหมีมูลคาสูงข้ึน  
จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงสรางใหเกิดข้ึน  โดยการอาศัยวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลัก  ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปนไปตามนโยบายการบริหารประเทศ 
 สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  จึงไดจัดโครงการนักการตลาดรุนใหมใสใจพัฒนาสังคมและชุมชน  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการนําเอาหลักการตลาดไปประยุกตใช  ซึ่งถือวาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเขมแข็งยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ดานการตลาดเบื้องตนแกชมุชน 
2. เพ่ือใหชุมชนเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ในการทําการตลาด 
3. เพ่ือเปนการสรางอาชีพหลัก  อาชีพเสริม  และเพ่ิมมูลคาสนิคาใหสูงข้ึน 
4. เพ่ือใชวัสดุทีมี่อยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
5. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยราชภัฏใหเปนทีรู่จักมากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขารับการอบรมเต็มจํานวน  40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 ธันวาคม 2552 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
4 จัดทาํรูปเลม             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นักการตลาดรุนใหมใสใจพัฒนา
สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น บ น พื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

      

 - จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 1    
 - ดําเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง  1   
 - จัดทําเอกสาร 1 เลม  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นักการตลาดรุนใหมใสใจพัฒนาสังคมและ 28,500  28,500   
 ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง      
 รวมทั้งส้ิน 28,500  28,500   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 นักการตลาดรุนใหมใสใจ

พัฒนาสังคมและชุมชน  บน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง    28,500

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 6 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 6,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 40 ชุดๆละ - - 75 บาท 3,000 
 - คาน้ํามัน/ คาเบ้ียเล้ียง 1 วันๆละ - - 6,200 บาท 6,200 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 40 ชุดๆละ - - 50 บาท 2,000 
 - คาบํารุงรักษารถ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมอบรมมีการพัฒนาและมีความรู  ความเขาใจ  ดานการตลาดเบื้องตนแกชุมชน 
2. ชุมชนเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ในการทาํการตลาด 
3. เปนการสรางอาชีพหลัก  อาชพีเสริม  และเพ่ิมมูลคาสินคาใหสูงข้ึน 
4. ใชวสัดทุี่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
5. การประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยราชภัฏใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมเต็มจาํนวน  

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 



 
 

 

180

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชวีิต 

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4.3 โครงการนกัเศรษฐศาสตรรุนเยาว 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตรุรกิจ : ผศ.พิชิต  พระพินิจ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม  สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ และจากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุง
ผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความ
หลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ”  ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่  2 น้ี  ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองค
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา  เพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบ ดวยภาพฉายปจจุบัน
และอนาคต (scenario) เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและ
โลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา 
 เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่เก่ียวของกับมนุษยในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตลอด 2 ปที่ผานมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ และมีผลกระทบตอประเทศไทย การสรางความรูความเขาใจเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรสําหรับบุคคล
ทั่วไป จึงนาจะอํานวยประโยชนในการสรางความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจึงไดจัดโครงการ “นักเศรษฐศาสตรรุนเยาว” ข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูเ ก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร ใหกับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย ไดเรียนรูเก่ียวกับการเรียนเศรษฐศาสตร ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่น จะไดมีสวนรวมในการสรางความเขาใจใหเกิดแก
ทองถิ่น และยังเปนการประชาสัมพันธสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ใหเปนที่รูจักมากข้ึน  
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือแนะนําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ

การเรียนการสอนในสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
2. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรู ความเขาใจในแขนงวชิาเศรษฐศาสตรมากยิ่งข้ึน  
3. เพ่ือใหผูเขารวมไดพัฒนาความคิดและจติสํานึกในการทาํประโยชนใหกับสงัคมสวนรวม  

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขารับการอบรมเต็มจํานวน  40 คน 
   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
4 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นักเศรษฐศาสตรรุนเยาว       
 - จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง  1   
 - ดําเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง  1   
 - จัดทําเอกสาร 1 เลม  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นักเศรษฐศาสตรรุนเยาว 28,500  28,500   
 รวมทั้งส้ิน 28,500  28,500   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 นักเศรษฐศาสตรรุนเยาว 1 ครั้ง    28,500
 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 5 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 18,000 
 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 6,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 40 เลมๆละ - - 50 บาท 2,000 
 - คาทําปาย 1 คร้ังๆละ 1 แผนๆละ 500 บาท 500 
 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 2,000 บาท 2,000 



 
 

 

182

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมกิจกรรมรูจักสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
    พระนครศรีอยุธยา และการเรียนการสอนในสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

2. ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรู ความเขาใจในแขนงวิชาเศรษฐศาสตรมากยิ่งข้ึน  
3. ผูเขารวมไดพัฒนาความคดิและจิตสํานึกในการทําประโยชนใหกับสังคมสวนรวม  

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเต็มจาํนวน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4.4 โครงการการจัดการความรูกับกลุมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจัดการ :  นายสมเกียรติ   แดงเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
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ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 
 และจากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่ตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) เปนตน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง
และใหเกิดพัฒนาการใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ทาทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และ
ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่หนึ่งในการ
ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ซึ่งทางสาขาวิชาการ
การจัดการไดเล็งเห็นความสําคัญ ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่ม
อาชีพและรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา และถือเปนรูปแบบของการกระจายรายไดสูชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง  
โดยกลุมหนึ่งตําตลหนึ่งผลิตภัณฑ มีการนําภูมิปญยาทองถิ่นและมีการสรางทักษะความรูใหมๆ ข้ึน ซึ่งมีความสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจและควรมีการถายทอดความรูไมใหสูญหายไปกับตัวผูประกอบการเอง ควรมีการบูรณาการการประสานงาน
เพ่ือใหเกิดระบบเชื่อมโยงความรูและการจัดการความรูทางดานตาง ๆ เชน การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี ความรูดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งมีความสําคัญที่จะผลักดันใหโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ สามารถดํารงอยูไดและสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืน ดังนั้นทางสาขาวิชาการจัดการ จึง
จัดโครงการ การจัดการความรูกับกลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบล (OTOP) เพ่ือจะไดมีการเปลี่ยนแปลงและถายทอดความรู
ไมใหสูญหายและทําใหผูประกอบการดวยกันสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาธุรกิจของตนเองใหสามารถดํารง
อยูได 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูในการประกอบการธุรกิจหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระหวางกลุม 

OTOP ดวยวิธีการ เชน การแสดงเลาประสบการณ การประชุมกลุมยอย การแสดงความคิดเห็น การเสวนากลุมฯ 
2. เพ่ือชวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหธุรกิจหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
3. เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการความรูกับกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

สามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขาอบรมเต็มจํานวน 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
4 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดการความรูกับกลุมหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ
(Knowledge Management) 

      

 - จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง  1   
 - ดําเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง  1   
 - จัดทําเอกสาร 1 เลม  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดการความรูกับกลุมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (Knowledge Management) 28,500  28,500   

 รวมทั้งส้ิน 28,500  28,500   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การจัดการความรูกับกลุมหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ
(Knowledge 
Management) 

1 ครั้ง   28,500 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 6,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 40 เลมๆละ - - 100 บาท 4,000 
 - คาจัดทํารูปเลมโครงการ 2 เลมๆละ - - 500 บาท 1,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 3,100 บาท 3,100 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูในการประกอบการธุรกิจหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระหวางกลุม OTOP 
ดวยวิธีการ เชน การแสดงเลาประสบการณ การประชุมกลุมยอย การแสดงความคิดเห็น การเสวนากลุมฯ 

2. ชวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหธุรกิจหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
3. สรางรูปแบบการจัดการความรูกับกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชได 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมเต็มจาํนวน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4.5 โครงการพลังแหงการคิดบวกเพือ่เพิ่มความสาํเรจ็ใหองคกร 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย : นางมณฑิรา  ชมุวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 
 และจากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
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การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่ตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) เปนตน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง
และใหเกิดพัฒนาการใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ทาทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และ
ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ในภาวะที่เศรษฐกิจยังรอการฟนตัว ทุกคนคงเคยประสบกับปญหาหรือวิกฤติมากอน บางคนก็สามารถจัดการกับ
ปญหาในชีวิตหรือปญหาในการทํางานได ปจจัยหนึ่งที่สรางความแตกตางในการตอสูกับปญหา คือ “พลังความคิด”  พลัง
ความคิดนั้นจะสามารถสรางความเขมแข็งและสรางพลังในการแกปญหาตางๆได  คนจํานวนมากเมื่อประสบกับปญหาแลว
มักจะมองเหตุการณในทางลบ ซึ่งความคิดเชิงลบตอเหตุการณที่เกิดข้ึนมักจะบ่ันทอนพลัง กอใหเกิดความเครียดและลด
ทักษะในการจัดการกับปญหาตางๆ แตเม่ือเริ่มมองปญหาดวยความคิดเชิงบวก จะมีความรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึน ไมไดเปน
สิ่งที่เลวรายจนเกินกวาที่จะหาทางแกไขได ซึ่งจะทําใหมีกําลังใจในการตอสูกับปญหาหรือวิกฤติตางๆไดดียิ่งข้ึน 
 การคิดเชิงบวกเปนปจจัยพ้ืนฐานในการทํางานใหประสบความสําเร็จและมีความสุข โดยเฉพาะในการเอาชนะ
ปญหาและอุปสรรคตางๆไดโดยงาย การคิดเชิงบวกจะเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรค พัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือการแกไข
ปญหาและเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมๆใหเกิดข้ึน ความคิดเชิงบวกจะเปนการปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติใหเกิด
ความคิดทางบวก ทํางานแนวรุก มีพลังสรางสรรค มีความกระตือรือรน สรางความพอใจในการทํางาน ความคิดเชิงบวก 
จึงนับเปนพลังสรางสรรคอันยิ่งใหญ ที่มองสิ่งดีๆใหกับชีวิตอยางแทจริง  
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการเผยแพรความรูสูสาธารณชนเปนการบริการวิชาการเพื่อสังคม จึงไดจัดทําโครงการการอบรมพลัง
แหงการคิดบวก เพ่ือเพ่ิมความสําเร็จใหองคกรใหกับนักศึกษา อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่และบุคคลทั่วไป ใหเกิด
ความรูความเขาใจในการคิดเชิงบวก  และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานในหนวยงานของทานไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเสริมสรางทักษะ ความรูความเขาใจในดานการคิดเชิงบวกใหแกนักศึกษา อาจารย ขาราชการ 

เจาหนาที่และบุคลากรทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจไดมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษา อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่และบุคลากรทั่วไป มีความรูความเขาใจ และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเปนการเผยแพรความรุใหกับบุคคลในทองถิ่น รวมทั้งเปนที่รูจักและยอมรับของสังคมตอไป 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขาอบรมเต็มจํานวน 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พลังแหงการคิดบวกเพื่อเพ่ิม       
 ความสําเร็จใหองคกร       
 - จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง  1   
 - ดําเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง  1   
 - จัดทําเอกสาร 1 เลม  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พลังแหงการคิดบวกเพื่อเพ่ิมความสําเร็จ
ใหองคกร 28,500  28,500   

 รวมทั้งส้ิน 28,500  28,500   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 การจัดการความรูกับกลุมหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ
(Knowledge 
Management) 

1 ครั้ง    28,500

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 100 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 15,000 
 - คาทํารูปเลมเอกสาร 100 เลมๆละ - - 50 บาท 5,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 4,900 บาท 4,900 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษา อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่และบุคลากรทั่วไป  มีการเสริมสรางทักษะ ความรูความเขาใจใน
ดานการคิดเชิงบวกมากยิ่งข้ึน 

2. นักศึกษา อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่และบุคลากรทั่วไป มีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปนการเผยแพรความรูใหกับบุคคลในทองถิ่น รวมทั้งเปนที่รูจักและยอมรับของสังคมตอไป 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมเต็มจาํนวน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.4.6 โครงการถวายความรูดานบัญชีแดพระสงฆ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 29,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบัญชี : นางสาวทิวาวรรณ  ลฆุโภชน 
  

หลักการและเหตุผล 
 วัด เปนองคการทางศาสนา ซึ่งอยูในรูปแบบใกลเคียงกับมูลนิธิ สมาคม มีรายรับเปนเงินสดจากการบริจาคมี 
คาใชจายตางๆ รวมถึงทรัพยสินของวัดที่วัดเปนผูจัดหาเองและยังมีในสวนที่ไดรับบริจาคจากประชาชนผูมีจิตศรัทธาซึ่งก็
มีจํานวนมาก นอยแตกตางกัน การบริหารจัดการในสวนของทรัพยสินขางตนเพ่ือ เปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเกิด
เปนประโยชนสูงสุดเปนสิ่งที่สําคัญ  จะสังเกตไดวาวัดสวนใหญจะมีการบริหารจัดการเปนแบบงาย ขาดหลักฐานเอกสาร
ไมสามารถบอกไดถึงแหลงที่มาและการใชไปของทรัพยสินนั้นๆ  การจัดทําบัญชีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในดานการ
บริหารจัดการ สามารถตรวจสอบและรายงานไดถึงแหลงที่มาและการใชไปของทรัพยสินอยางชัดเจน  มีการควบคุมไดถึง
สินทรัพย ที่มีอยู  และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลทรัพยสินของวัด ซึ่งจะไดเปนแนวทางหนึ่ง
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับทองถิ่น   ดังนั้นทางสาขาการบัญชีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการถวายความรูและ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชีใหแกวัด  รวมทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ดานการบริการวิชาการและ ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับสาขาบัญชี และระดับคณะ ทางโปรแกรมวิชาการบัญชีจึงไดจัดโครงการถวายความรูเก่ียวกับ
การบัญชีใหกับวัด 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหวัดสามารถบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยได 
2. เพ่ือใหวัดเกิดความโปรงใสในเรื่องของการบริหารจัดการของเงินสด 
3. เพ่ือใหวัดเปนสถานที่เกิดความศรัทธาของแหลงชุมชนที่วัดตั้งอยู 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีพระสงฆเขาอบรมเต็มจํานวน 40 รูป 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
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2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.2. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 ธันวาคม 2552 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
4 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ถวายความรูดานบัญชีแดพระสงฆ       
 - สํารวจความตองการหัวขออบรม 1 ครั้ง 1    
 - จัดสัมมนาใหกับพระสงฆ 1 ครั้ง  1   
 - จัดทําสรุปโครงการและเผยแพร 1 ฉบับ  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ถวายความรูดานบัญชีแดพระสงฆ      
  - สํารวจความตองการหัวขออบรม 5,000 5,000    
  - จัดสัมมนาใหกับพระสงฆ 20,000  20,000   
  - จัดทําสรุปโครงการและเผยแพร 4,000  4,000   
 รวมทั้งส้ิน 29,000 5,000 24,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ถวายความรู ด านบัญชีแด

พระสงฆ 
       

 1) สํารวจความตองการหัวขอ
อบรม 

    5,000

1.1 คาตอบแทน        
1.2 คาใชสอย        

 - คาจางเหมาเก็บแบบสอบถาม 100 ชุดๆละ - - 10 บาท 1,000 
 - คาจางเหมาประมวลแบบสอบถาม 100 ชุดๆละ - - 10 บาท 1,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 3,000 บาท 3,000 
 2) จัดสัมมนาใหกบัพระสงฆ     20,000

2.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600 
 - คาตอบแทนวิทยากรแบงกลุม 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 400 บาท 9,600 

2.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 45 คนๆละ 1 วันๆละ 80 บาท 3,600 

2.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 3,200 บาท 3,200 
 3) สํารวจความตองการหัวขอ     4,000
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
อบรม 

3.1 คาตอบแทน        
3.2 คาใชสอย        

 - คาลางภาพสี 50 รูปๆละ - - 4 บาท 200 
 - คาจางเหมาเก็บแบบสอบถาม 40 ชุดๆละ 1 คร้ังๆละ 10 บาท 400 
 - คาจางเหมาประมวลแบบสอบถาม 1 โครงการ - - 1,000 บาท 1,000 

3.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 1,900 บาท 1,900 
 - คาถายเอกสาร 40 ชุดๆละ - - 12.50 บาท 500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   29,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. วัดสามารถบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยได 
2. วัดเกิดความโปรงใสในเรื่องของการบริหารจัดการของเงินสด 
3. วัดเปนสถานที่เกิดความศรัทธาของแหลงชุมชนที่วัดตั้งอยู 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนพระสงฆที่เขารวมการสมัมนาเต็มจํานวน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.4.7 โครงการอบรมเทคนคิการจดัทาํขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอาํเภอผักไห จังหวดั
พระนครศรอียุธยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 28,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ : ผศ.สุมนา  พูลผล 
  

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่สําคัญ  แตเน่ืองจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม สงผลกระทบตอการทองเที่ยว  จํานวน
นักทองเที่ยวลดลง รายไดจากการทองเที่ยวก็ลดลงดวย เพ่ือเปนการกระตุนใหธุรกิจการทองเที่ยวฟนตัวข้ึนมาได กลยุทธ 
Unseen  Ayutthaya เปนนโยบายการทองเที่ยวที่จะชวยกระตุนการทองเที่ยว ในภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยการสํารวจ
หาแหลงทองเที่ยวใหม ๆ  และทําการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือจูงใจใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และตางประเทศเขา
มาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายไดของจังหวัดก็จะเพิ่มข้ึนดวย  
 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง ดานการจัดองคความรู
และระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร โดยพัฒนาฐานขอมูลชุมชนใหเปนระบบและทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูล
ครัวเรือน ขอมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นตาง ๆ อาทิ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  การสืบคนประวัติศาสตรทองถิ่นและ
วัฒนธรรมชุมชน นําไปจัดทําเปนแผนที่ทุนของชุมชนที่คนในชุมชนสามารถเขาถึงไดสะดวกและนําไปใชเปนฐานในการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนและกําหนดทางเลือกพัฒนาที่สอดคลองกับชีวิต ดังนั้น ขอมุลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 
เปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูการทําแผนที่ทุนชุมชน และยังเปนประโยชนตอคนนอกชุมชน เชน นักทองเที่ยว นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชนผูสนใจทั่วไป  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ืออบรมความรูเก่ียวกับเทคนิคการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใหกับผูมี

สวนเกี่ยวของ จํานวน 40 คน ในอ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมเทคนิคการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรม อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูเขาอบรมเต็มจํานวน 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 
2.3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน             
2 จัดอบรม             
3 รวบรวม  วิเคราะหขอมุล  และสรุปผลการดําเนินงาน             
4 จัดทาํรูปเลม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมเทคนคิการจัดทําขอมูล       
 สารสนเทศการทองเที่ยว       
 เชิงศิลปวฒันธรรม อ.ผักไห       
 จ.พระนครศรีอยุธยา       
 - การอบรม 1 วัน   1  
 - การประเมินโครงการ 1 เลม   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การอบรม 18,500   18,500  
2 การประเมินโครงการ 10,000   10,000  
 รวมทั้งส้ิน 28,500   28,500  

 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 อบรมเทคนิคการจัดทําขอมูล     28,500 
 สารสนเทศการทองเที่ยว      
 เชิงศิลปวฒันธรรม อ.ผักไห        
 1) การอบรมเทคนิคการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศฯ 

    18,500 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 วันๆละ 150 บาท 6.000 

1.3 คาวัสดุ        
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 5,300 บาท 5,300 
 2) การประเมินโครงการอบรม     10,000 

2.1 คาตอบแทน        
2.2 คาใชสอย        

 - คาจางเหมาเก็บแบบสอบถาม 40 ชุดๆละ 1 คร้ังๆละ 10 บาท 400 
 - คาจางเหมาประมวลแบบสอบถาม 1 โครงการ - - 1,000 บาท 1,000 
 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง/ คาเบ้ียเล้ียง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 4,000 บาท 4,000 

2.3 คาวัสดุ        
 - คาบํารุงรักษารถ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ังๆละ - - 4,100 บาท 4,100 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   28,500 

 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูมีสวนเก่ียวของในอ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมเทคนิคการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือการทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมเต็มจาํนวน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

1.5 งานบริหารจัดการศึกษา 
1.5.1 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1.1 โครงการซอมบาํรงุรักษาคอมพวิเตอรเบื้องตน 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 23,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันคอมพิวเตอรไดมีบทบาทสําคัญตอการศึกษามาก มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน และ 

ใชในการบริหารจัดการ แตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการซอมบํารุง หรือดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรยังมีนอย 
ดังนั้นการใหความรูในเรื่องการซอมบํารุงรักษาทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรแกบุคลากรที่เก่ียวของจึงเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่ง 
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วัตถุประสงค   
1. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูพ้ืนฐานการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรของหนวยงานได 
2. ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน    60 คน 
1.2 จัดอบรมโครงการ  จํานวน      2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามเวลาทีกํ่าหนด 
3.2. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทําเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินจัดอบรมโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

2 ครั้ง   2  

2 จัดทาํเอกสารโครงการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

60 ชุด   60  

3 ดําเนินการจดัอบรม 60 คน   60  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  3,000   3,000  
2 คาใชสอย 12,000   12,000  
3 คาตอบแทน 8,800   8,800  
 รวมทั้งส้ิน 23,800   23,800  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การอบรม

การซอมบํารุงรกัษาคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน  

       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(4วนั) 1 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200
 - คาผูชวยวิทยากร 2 คนๆละ 4 วันๆละ 200 บาท 1,600 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 12,000

1.3 คาวสัดุ/อุปกรณ       3,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   23,800

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.1.2 โครงการการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-book) วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 36,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากปจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกสมีความนิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือ ที่มี
การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพัฒนาใหเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ หนังสือมีชีวิต ที่มีลักษณะดึงดูดความ
สนใจ ทั้งรูปแบบภาพเคลื่อนไหว  สีสัน และเสียงประกอบ ที่ทําใหหนังสือยังคงเปนสื่อที่ทุกคนใหความสนใจตลอดไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
2. สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน    60 คน 
1.2 จํานวนการจัดอบรมโครงการ   3 ครั้ง 
1.3 จํานวนงานเผยแพรความรู บรกิารวิชาการ 3 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

3 ครั้ง   2  

2 จัดทาํเอกสารโครงการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

60 ชุด   60  

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 60 คน   60  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  4,000   4,000  
2 คาใชสอย 18,000   18,000  
3 คาตอบแทน 13,200   13,200  
4 คาน้ํามันรถ 1,000   1,000  
 รวมทั้งส้ิน 36,200   36,200  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การพัฒนา

สื่ออิเล็กทรอนกิส (E-book)  
       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(6วนั) 1 คนๆละ 36 ชม.ๆละ 300 บาท 13,200
 - คาผูชวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 วันๆละ 200 บาท 2,400 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 12 มื้อๆละ 25 บาท 18,000

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด ุ   4,000
 - คาน้ํามัน   1,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   38,600

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
3. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอางทอง  

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
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3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.1.3 โครงการเทคนิคการสืบคนฐานขอมูลเพือ่พัฒนาสังคมและวฒันธรรมการเรียนรู 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 44,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
ฐานขอมูลออนไลน (Online databases) มีบทบาทสําคัญสําหรับอาจารย นักศึกษา  และนักวิชาการ เปนอยาง

มาก เน่ืองจากสามารถสืบคนสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสารสนเทศที่บริการในฐานขอมูลออนไลนน้ัน
มีหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังสามารถสืบคนไดในรูปแบบที่หลากหลาย เชน วารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังนั้นการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลนจึงเปน
ทางเลือกที่สําคัญ และสะดวกสบายสําหรับอาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดจัดโครงการอบรมนี้ข้ึนเพ่ือมุงเนนใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรู
กระบวนการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด ฐานขอมูลออนไลน  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรับสารสนเทศที่ตรงตามความ
ตองการมาใชประกอบการสอน การทําวิทยานิพนธ  และงานวิจัย และงานวิชาการตาง ๆ 

เทคนิคการสืบคนฐานขอมูลเปนการจัดทําโครงการสงเสริมการบริการของหองสมุดอีกวิธีหนึ่ง  เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและตรงตามความตองการที่แทจริง  เน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจุบันไดมี การพัฒนาการอยูตลอดเวลา  จึง
จําเปนตองเผยแพรและแนะนําการสืบคนใหทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเปนโครงการที่สอดคลองกับ
นโยบายของสถาบันคือการบริการทองถิ่น เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรยีนรูกระบวนการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด  และฐานขอมูลออนไลน 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูทักษะและเทคนิคในการสืบคนฐานขอมูล 
3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถสืบคนฐานขอมูลดวยตนเองไดอยางถูกวิธี 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารับการอบรม  จํานวน   100 คน 
1.2 จัดอบรมจํานวน  3 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามเวลาทีกํ่าหนด 
3.2. งานบริการวชิาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดประชาสัมพันธและหนังสือเชิญอาจารยและนักศึกษา 
ป.โท ในมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวม
อบรมโครงการ 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 และ 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม
โครงการ 
- จัดประชาสัมพันธและหนังสือเชิญ
อาจารยและนักศึกษา ป.โท ใน
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเขารวมอบรม
โครงการ 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 และ 2 

3 ครั้ง   3  

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

100 ชุด   100  

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 100 คน   100  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  15,000   15,000  
2 คาใชสอย 15,000   15,000  
3 คาตอบแทน 14,400   14,400  
 รวมทั้งส้ิน 44,400   44,400  
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่  1  เทคนิคการ

สืบคนฐานขอมลู เพ่ือพัฒนา
สังคมและวฒันธรรมการเรียนรู  

       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(2วนั) 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 
 - คาผูชวยวิทยากร(2วัน) 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 10,000 
 - คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 10,000 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด ุ   10,000 
 รวมทั้งส้ิน   44,400 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารยมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา              
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา              
3. ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2  

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.1.4 โครงการวิเคราะหขอมูลสถติิและการวิจัย 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาตนเอง เชน ทําผลงานวิชาการ  ทํางานวิจัยหรือวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือมุงหวังวิเคราะหผูเรียนหรือปรับปรุง/พัฒนาวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดทําดังกลาว
จําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะตองเลือกใชการวิเคราะหที่ถูกตองและเหมาะสมจึงจะสามารถนําผล
การวิเคราะหไปใชไดจริง 

ซึ่งในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปหลายชนิดที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดแตผูวิเคราะหจะตองมีความรูมี
การใชโปรแกรมนั้นๆ  อยางถูกตองผลการวิเคราะหจึงจะมีความนาเชื่อถือ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมการวิเคราะหขอมูลสถิติและการวิจัยข้ึนเพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมไดฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถนําความรูไปใชในงานของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูในเรื่องสถิติที่เหมาะสมในการทํางานวิจัย 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมคีวามรูในการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารับการอบรม 60 คน 
1.2 จัดอบรมการวิเคราะหขอมูลสถิติและการวิจัยจํานวน       2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 มิถุนายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม
โครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

2 ครั้ง   2  

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

60 ชุด   60  

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 60 คน   60  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  4,000   4,000  
2 คาใชสอย 9,000   9,000  
3 คาตอบแทน 12,000   12,000  
 รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การ

วิเคราะหขอมูลสถติิและการวจิยั  
       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(6วนั) 1 คนๆละ 36 ชม.ๆละ 300 บาท 10,800 
 - คาผูชวยวิทยากร(6วัน) 1 คนๆละ 6 วันๆละ 200 บาท 1,200 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม(3วัน) 60 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 90,000 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด ุ   4,000 
 รวมทั้งส้ิน   25,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
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2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.1.5 โครงการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ทางดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 13,200  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยางงาย ชวงแบงเบาภาระการสอน อีกหนึ่ง

บทบาทสําคัญสําหรับการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนเสริมประสิทธิภาพในการสอน ลดคาใชจาย เกิดมาตรฐานเดียวกับ
ผูเรียนในเนื้อหาวิชาเดียวกัน และเพิ่มชองทางในการเขาถึงแหลงเรียนรูไดแบบทุกที่ ทุกเวลาอีกดวย และสําหรับผูที่
สนใจจะนําเสนองาน ศิลปวัฒนธรรมไทย  หรือความรูตาง ๆ สามารถนําเสนอโดยผาน e-book ไดเชนกัน ดังนั้น โครงการ
น้ีจึงเปนโครงการที่จัดตั้งข้ึนสําหรับอาจารยและบุคลากรที่สนใจ เพ่ือไดทําความรูจัก ทําความเขาใจ รูจักการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปมาชวยในการสอนหรือนําเสนอความรูตาง ๆ เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรที่สนใจเรื่องการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส รูจัก e-book 
2. เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรที่สนใจเรื่องการทํา e-book มีความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยใน

การจัดทําสราง e-book 
3. เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรที่สนใจเรื่องการทํา e-book สามารถนํา e-book ไปใชใหเปนประโยชนในงาน

ของตนเองได 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารับการอบรม  จํานวน   20 คน 
1.2 จํานวนการจัดอบรมโครงการ   1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
a. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
b. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
c. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม
โครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

2 ครั้ง   2  

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

20 ชุด   20  

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 20 คน   20  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  3,000   3,000  
2 คาใชสอย 3,000   3,000  
3 คาตอบแทน 7,200   7,200  
 รวมทั้งส้ิน 13,200   13,200  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่  1  อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การสรางหนังสือ
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
อิเล็กทรอนิกส (e-book)ฯ 

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600
 - คาผูชวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,000
 - คาอารหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 2,000

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด ุ   3,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   13,200

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.1.6 โครงการการติดตั้งและใชงานเวบ็ไซต CMS 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
การเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรม ของหนวยงานมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหประชาคม

ภายนอกไดรับทราบถึงภาระงานที่หนวยงานนั้นไดรับผิดชอบ ซึ่งในปจจุบันการนําเอาขอมูลขาวสารมาเผยแพรบนเวบไซต
เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธหนวยงาน เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตาง ๆ สามารถเลือกใชโปรแกรม 
Open Source ในการจัดทําเวบไซตของแตละหนวยงาน ดังนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตั้งและใชงานเวบไซตบน CMS 
(Content Management System) 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถติดตั้งโปรแกรม Mambo Open Source ใชงานจริงไดดวยตนเอง 
2. เพ่ือใหตระหนักและเห็นความสาํคัญของการจดัการเวบไซต 
3. เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถพฒันาเวบไซตดวยตนเอง โดยใช Open Source Software 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน   60 คน 
1.2 จํานวนการจัดอบรมโครงการ จาํนวน 2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม
โครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

2 ครั้ง   2  

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

60  ชุด   60   

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 60 คน   60  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  4,000   4,000  
2 คาใชสอย 9,000   9,000  
3 คาตอบแทน 12,000   12,000  
 รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การติดตัง้

และใชงานเว็บไซต CMS 
       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(6 วนั) 1 คนๆละ 36 ชม.ๆละ 300 บาท 10,800
 - คาผูชวยวิทยากร 1 คนๆละ 6 วันๆละ 200 บาท 1,200 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 9,000

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัด ุ       4,000 
 รวมทั้งส้ิน   25,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2. ครู อาจารยในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
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3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.1.7 โครงการการจัดหมวดหมูและการทํารายการหนังสือสําหรบัครูและผูรับผิดชอบงานหองสมุดดวย
ระบบดิวอี ้
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 32,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  นายชัยพฤกษ  ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
หองสมุดเปนแหลงรวบรวมวิทยาการทุกสาขาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดระบบ

ที่ดี ทําใหการบริการมีประสิทธิภาพ การจัดหมวดหมูและการจัดทํารายการหนังสือ ระบบดิวอ้ี เปนระบบสากลที่ใชกันอยาง
แพรหลาย เหมาะสําหรับหองสมุดขนาดเล็กและขนาดกลาง การจัดอบรมครั้งนี้ ชวยใหครูและผูที่ปฏิบัติงานหองสมุดได
เพ่ิมความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดหมวดหมูหนังสือ ระบบทศนิยมดิวอ้ี การกําหนดหัวเรื่อง ซึ่งเปนเทคนิคที่
สําคัญ สํานักฯ จึงจัดใหมีโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหครูและผูรับผิดชอบงานหองสมุดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําหมวดหมูและการทํารายการ

หนังสือระบบดิวอ้ีในขั้นตอนปฏิบัติงานได 
2. เพ่ือใหครูและผูรับผิดชอบงานหองสมุดมีทักษะเก่ียวกับการจัดทําหมวดหมูและการทํารายการหนังสือ

ระบบดิวอ้ีในขั้นตอนปฏิบัติงานได 
3. เพ่ือใหครูและผูรับผิดชอบงานหองสมุดสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงานจริงได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารับการอบรม จํานวน   40 คน 
1.2 จํานวนการจัดอบรมโครงการ จาํนวน 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวา 90 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
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2.3. การนําความรูไปใชของผูเขารบัการอบรมไมนอยกวารอยละ 75 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรมโครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 1 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. เขต 2 

            

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

            

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม
โครงการ 
- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 1 

- จัดสงหนังสือเชิญไปยัง สพท.อย. 
เขต 2 

1 ครั้ง     

2 จัดทาํเอกสารโครงการการ 
- จัดทาํเอกสารการอบรม 
- จัดซื้อวสัด-ุอุปกรณ 

40  ชุด     

3 ดําเนินการจดัอบรมโครงการ 40 คน     

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเอกสารและวัสดุ อุปกรณ  6,000   6,000  
2 คาใชสอย 12,000   12,000  
3 คาตอบแทน 14,400   14,400  
 รวมทั้งส้ิน 32,400   32,400  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1  การจัด

หมวดหมูและการทาํรายการ
หนังสือฯ 

       

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร(2 วนั) 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200
 - คาผูชวยวิทยากร(2วัน) 2 คนๆละ 12 วันๆละ 300 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย       
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000
 - คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 8,000

1.3 คาวสัด ุ        
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาวสัด ุ       6,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   32,400 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ครูและผูดูแลหองสมุด 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการ 
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรมจนจบโครงการ 
1.3. จํานวนกิจกรรมในการพฒันาเรยีนรู 
1.4. จํานวนรอยละของผูเขารับการอบรมทีส่ามารถนําไปใชในหนวยงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามกอนเขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามหลังเขารับการอบรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของผูเขารับการอบรม 

 
1.5.2 สถาบันอยุธยาศึกษา 

1.5.2.1 โครงการลานวฒันธรรมสัมพันธครั้งที่ 15 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพร : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 ให

ทําหนาที่ในการศึกษา คนควา วิจัยดานอยุธยาศึกษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝง
คานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ไดรวมกันอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  ทาง
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงจัดใหมีควรที่จะไดมีโครงการลานวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือใชเปนเวทีในการจัดกิจกรรมและจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ใหเผยแพรสูสายตาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเพ่ือใหรับรูถึงความงดงาม รวมทั้ง
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย  จนเกิดความรักและหวงแหนในสมบัติของชาติไทยตอไป 

 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหระบบการศึกษาและการบริการชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาศักยภาพตนเองและทองถิ่น  
2. เพ่ือเนนการอนุรักษสงเสริมเผยแพรอาชีพเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพ่ือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูแทนสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 50 แหง 50 แหง 
1.2 มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  25 แหง 25 แหง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  85    
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 45 วัน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2552 วันสิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2552 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมและประเมินผล 1 วัน 1    

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมและประเมินผล 30,000 30,000    
 รวมทั้งส้ิน 30,000 30,000    

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  จัดกิจกรรม

โครงการลานวัฒนธรรมครัง้ที่ 
15 

      30,000

1.1 คาตอบแทน       19,400
 - คณะกรรมการตดัสินการ

ประกวดรองเพลง 
1 รายการๆละ 5 คนๆละ 300 บาท 1,500

 - คณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดวาดภาพ 

1 รายการๆละ 3 คนๆละ 300 บาท 900

 - คณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดจัดพานกระทงดอกไม
ธูปเทียนแพ 

1 รายการๆละ 3 คนละ 300 บาท 900

 - รางวัลประกวดรองเพลง
ประเภทเดี่ยว 3 ระดับ 

1 รายการละ     6,900

 - รางวัลประกวดการจัดพาน
กระทงดอกไมธูปเทียนแพ 3 
ระดับ 

1 รายการละ     5,300
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 รางวัลประกวดวาดภาพ 2 ระดบั 1 รายการละ    3,900 

2.2 คาใชสอย      9,000 
 - คาจางแสดงพธีิเปด 2 ชุด 1 รายการๆละ 2  ชุดๆละ 1,000 บาท 2,000  

 - คาอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 5,000  

 - คาจางบันทึกเทป วีดีโอ      2,000  

2.3 คาวสัด ุ      1,600 
 - คาปายประชาสมัพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปไดรูจักการอนุรักษ สงเสรมิ เผยแพรศลิปวัฒนธรรมของไทยอยาง
แพรหลายมากยิ่งข้ึน 

2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปไดตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และวถิีชีวติ 
ไทยมากยิ่งข้ึน  

3. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปมีจิตสํานกึเกิดความรัก รูคณุคา และเกิดความคิดในการทีจ่ะอนุรักษสืบ
สานศลิปวฒันธรรมใหคงอยูคูชาติไทยสืบไป 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารวมแสดงผลงาน จํานวน   30  คน 
1.2. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน  100 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.2.2 โครงสรางอัตลักษณดานอยธุยาศึกษา : ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพร : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาราชภัฏ    พ.ศ.2547 ใหทํา

หนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม จึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุง
ปลูกฝงคานิยม ใหกับนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และ
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลา สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมโครงการสรางอัตลักษณดานอยุธยาศึกษา :   ภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมตลอดจนปลูกจติสํานึกใหประชาชน ชุมชนในทองถิ่น ไดเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหระบบการศึกษาและการบริการชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาศักยภาพตนเองและทองถิ่น  
2. เพ่ือเนนการอนุรักษสงเสริมเผยแพรอาชีพเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพ่ือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูแทนสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 50 แหง 50 แหง 
1.2 มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  25 แหง 25 แหง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 25 หนวยงาน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2552 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สรางอัตลักษณดานอยธุยาศึกษา : ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

            

 - สัมมนาสถานศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนหลกัสูตร
ทองถิ่น ประเภทหตัถกรรมภมิูปญญาทองถิ่น 

            

 - ข้ึนทะเบียนสถานศึกษาที่ประสงคจะสงผลงานเขา
ประกวด 

            

 - กําหนดสงผลงานเขาประกวด             
 - ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุ ิ             
 - รางเกณฑการตดัสิน             
 - คณะกรรมการรวมกันตัดสิน (5รางวัล)             
 - ประกาศผลกําหนดรับรางวัลและแจงผูสงผลงานทุกแหง             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมรับเกียรติบัตรที่รวมสงผลงานเขาประกวด 

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สรางอัตลักษณดานอยุธยาศึกษา : 
ภูมิปญญาทองถิ่น       

 - สัมมนาสถานศกึษาที่จัดการเรยีน
การสอนหลักสตูรทองถิ่น ประเภท
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

1 ครั้ง  1   

 - ข้ึนทะเบียนสถานศึกษาที่ประสงค
จะสงผลงานเขาประกวด 1 ครั้ง  1   

 - กําหนดสงผลงานเขาประกวด 5 ครั้ง   1 1 
 - ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุ ิ 1 ครั้ง    1 
 - รางเกณฑการตดัสิน 1 ครั้ง    1 
 - คณะกรรมการรวมกันตัดสิน 

(5รางวัล) 1 ครั้ง    1 

 - ประกาศผลกําหนดรับรางวัลและ
แจงผูสงผลงานทุกแหงรวมรบั
เกียรติบัตรที่รวมสงผลงานเขา
ประกวด 

1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สรางอัตลักษณดานอยุธยาศึกษา :  
ภูมิปญญาทองถิ่น 30,000     

 - สัมมนาสถานศกึษาที่จัดการเรยีนการ
สอนหลักสูตรทองถิ่น ประเภทหัตถกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 10,000   

 - ข้ึนทะเบียนสถานศึกษาที่ประสงคจะ
สงผลงานเขาประกวด 

  5,000   

 - กําหนดสงผลงานเขาประกวด           
 - ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุ ิ      
 - รางเกณฑการตดัสิน           5,000    
 - คณะกรรมการรวมกันตัดสิน (5รางวัล)      
 - ประกาศผลกําหนดรับรางวัลและแจงผู

สงผลงานทุกแหงรวมรับเกียรติบัตรที่
รวมสงผลงานเขาประกวด 

 
   10,000 

 รวม 30,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. สรางอัตลักษณดานอยุธยาศึกษา 

: ภูมิปญญาทองถิ่น 
     

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 2คน 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200 
 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

ตัดสินงาน 3 คน 
3 คน     6,000 

1.2 คาใชสอย        
 - โลเกียรตคิุณ 5 รางวัล 5 รางวัล     6,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาอาหารวางและอาหาร

กลางวัน 
      7,500 

 - คาดอกไมตกแตงสถานที่/ปาย
ประชาสัมพันธ 

1 รายการ 1 ชุด 1,000 บาท 1,000 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาเอกสาร       1,300 
 - คาวสัดุ/อุปกรณ       1,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. เพ่ือเนนการอนุรักษสงเสริมเผยแพรอาชีพเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เพ่ือสรางมาตรฐานดานศิลปวฒันธรรมและภมิูปญญาทองถิน่ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

216

1.5.2.3 โครงการพัฒนาองคความรูดานอยุธยาศกึษา : อบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพร : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  

ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  จึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน  
โดยมุงปลูกฝงคานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาวสถาบันอยุธยาศึกษาเห็นวาการบริการวิชาการดานการอนุรักษพัฒนาและสืบสานความ
เปนเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษาควรสงเสริม สืบสานอยางตอเนื่อง จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมระยะสั้นสําหรับ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 วัตถุประสงค   
1. เพ่ือบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือรวมอนุรักษพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพ่ือรวมสืบทอดเอกลักษณและองคความรูงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย  จํานวน 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. องคความรูดานอยุธยาศึกษา 2 ครั้ง 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 25 หนวยงาน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 5 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาองคความรูดานอยุธยาศกึษา : อบรมหลักสูตร  
ระยะสั้น 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาองคความรูดานอยุธยาศกึษา : 
อบรมหลักสูตร ระยะสั้น 2 ครั้ง   2  



 
 

 

217

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาองคความรูดานอยุธยาศกึษา : 
อบรมหลักสูตร ระยะสั้น 30,000   30,000  

 รวม 30,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. พัฒนาองคความรูดานอยุธยา

ศึกษา : อบรมหลักสตูร ระยะสั้น 
2 ครั้ง 

     

 - คาตอบแทน (2คน*600บาท*
6ชม.*2วัน) 

2 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400 

 - คาปายประชาสมัพันธโครงการ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่ 1 รายการๆละ 2 ชุดๆละ 1,000 บาท 2,000 
 - คาวสัดุและจดัทําเอกสาร

ประกอบการฝกอบรม 
1 คร้ัง     11,200 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพ่ือเนนการอนุรักษสงเสริมเผยแพรอาชีพเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เพ่ือใหคนในทองถิ่นมีอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.2.4 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องมรดกอยธุยา-มรดกโลก 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริมพัฒนาวิชาการ : นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการ

เรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางองคความรูของวิถีชีวิตในแหลงมรดกโลก  ซึ่งมี
กลยุทธของสถาบันฯ ประการหนึ่ง คือ เปนสถานที่สําคัญในการสรางการมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลอยุธยาเมืองมรดก
โลก  และใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและการจัดการความรูทองถิ่นมรดกโลก ตามยุทธศาสตรของสถาบันฯ 
จึงควรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการความรูเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษมรดกโลก และสิ่งแวดลอม โดยมี
ความมุงหมายใหประชาชนคนไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา ในฐานะมรดกของโลก  ดังนั้น
ในปการศึกษา 2553 น้ี  สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรที่จะไดมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง  “มรดกอยุธยา มรดก
โลก” ข้ึน 

 เน่ืองจากมรดกแหงอารยธรรมของกรุงศรีอยุธยาสงผลใหนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
ไดรับการเชิดชูคุณคาไวในบัญชีรายชื่อแหลงมรดกโลก ใน พ.ศ.2534 ดวยหลักเกณฑขอที่วาดวยเนื้อหาดังนี้ เปนสิ่งที่
แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาไดยากยิ่ง หรือเปนพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ อารยธรรม ซึ่ง
ยังคงหลงเหลืออยู หรือสูญหายไปแลว  

ดวยอยุธยามีความเปนแมแบบในการสรางกรุงรัตนโกสินทร  โดยไดถายทอดความงาม  
ความรุงเรืองของอยุธยามาไวในทุกแงทุกมุม ไมวาจะเปนระเบียบผังเมือง การจัดวางอาคาร ชื่อสถานที่ตางๆ ลักษณะ
สถาปตยกรรม อาคารบานเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต ดังนั้นมรดกแหงอารยธรรมของกรุงศรีอยุธยานี้ เปนรากฐานของความ
เปนมาของชาติไทยทุกวันนี้ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับความเปนแหลงมรดกโลกของเมืองอยุธยา  
2. เพ่ือจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการความรูเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษมรดกโลกและ

สิ่งแวดลอม  
3. เพ่ือเปนแกนนําใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกโลก 
4. เพ่ือกระตุนจิตสํานึกของประชาชนชาวไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะ

มรดกของโลก 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง มรดกอยุธยา - มรดกโลก 1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ  ครู  อาจารย   ประชาชนในทองถิ่น  และ

ผูสนใจทั่วไป  
70 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85 
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสวนาทางวิชาการเรื่อง มรดกอยุธยา-
มรดกโลก ครั้ง 1  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสวนาทางวิชาการเรื่อง มรดกอยุธยา-มรดกโลก 30,000  30,000   
 รวมทั้งส้ิน 30,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 เสวนาทางวชิาการ

เรื่อง มรดกอยุธยา-มรดกโลก 
    

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 7,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,500 
 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาถายเอกสาร       8,100 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       30,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมือง

มรดกทางวัฒนธรรม 
2. ผูเขารวมกิจกรรมเกิดจิตสํานึกในการรวมมือ พัฒนาและอนุรักษนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและ

สิ่งแวดลอม ใหดํารงไวซึ่งเกียรติยศแหงความเปนเมืองมรดกโลก 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จาํนวน 70 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.5 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารดานประวัตศิาสตรทองถิ่น จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริมพัฒนาวิชาการ : นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทําหนาที่ศึกษา คนควา 

วิจัย รวบรวม และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยา  และสรางเครือขาย ประสานความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกรและผูเชี่ยวชาญทั้งในระดับทองถิ่นและอื่นๆ เพ่ือสรางองคความรูและขอบขายการคนควาเก่ียวกับอยุธยาใหลึกซึ้ง
กวางขวาง เพ่ือเผยแพรองคความรูใหแกสาธารณชน โดยเฉพาะครู อาจารย ผูสอนในรายวิชาที่เก่ียวของ รวมทั้งนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนผูสนใจทั่วไป  ซึ่งจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับอยุธยาศึกษาในแงมุมตาง ๆ ทั้งดาน
ประวัติศาสตร การเมือง การปกครองและความสัมพันธระหวางประเทศ  ซึ่งทางสถาบันฯ ไดจัดใหมีการอบรม  เพ่ือศึกษา 
รวบรวมขอมูลดังกลาวเปนประจําทุกป และเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  สถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา  
ในปการศึกษา 2553 น้ี  ควรที่จะไดมีการจัดอบรม “ประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  เพ่ือสรางความรูใน
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นใหแกนักเรียน นักศึกษาหรือนักวิชาการในทองถิ่น เพ่ือผลิตและพัฒนาผลงานการศึกษา
ดานประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเพ่ิมพูนกาวหนายิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหความรูความเขาใจในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ใหแกคนในทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. เพ่ือศึกษารวบรวมองคความรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. เพ่ือจุดประกายความคิดในการศึกษาและผลิตงานวิจัยทางประวัติศาสตรทองถิ่น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. เพ่ือสงเสริมใหคนในทองถิ่นเกิดความรู ความรักและความเขาใจในความเปนมาของทองถิ่นของตน 
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง มรดกอยุธยา - มรดกโลก 1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ  ครู  อาจารย   ประชาชนในทองถิ่น  และ

ผูสนใจทั่วไป  
70 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85 
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานประวัติศาสตร
ทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้ง 1    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

30,000    30,000 

 รวมทั้งส้ิน 30,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัตกิารดานประวัตศิาสตร
ทองถิ่น จังหวดัพระนครศรอียุธยา

    

1.1 คาตอบแทน        
 -  คาวิทยากร 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000 

1.2 คาใชสอย        
 -  คาอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 7,000 
 -  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,500 
 -  คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 

1.3 คาวัสด ุ     
 - คายานพาหนะและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
   5,000
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาถายเอกสาร       3,100 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารวมการอบรมในฐานะ “คนในทองถิ่น” เกิดความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนมาของ

ทองถิ่นของตน 
2. ผูเขารวมการอบรมเกิดประกายความคิดในการศึกษาและผลิตงานวิจัยทางประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.2.6 โครงการจัดทํา/ปรบัปรงุและเผยแพรขอมูลสารสนเทศภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริมพัฒนาวิชาการ : นางพันทิพา  มาลา 
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หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทําหนาที่คนควา วิจัย และ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษา เพ่ือเผยแพรองคความรูใหแกสาธารณชน  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณา
เห็นวา  เน่ืองจากพันธกิจสําคัญประการหนึ่ง คือการเปนศูนยขอมูลใหกับผูที่สนใจศึกษา คนควา เรื่องราวเกี่ยวกับอยุธยา 
ในดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  ทั้งในอดีตและปจจุบัน  ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุพันธกิจดังกลาว 
จึงเห็นสมควรใหมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและนําเสนอในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต) 
ใหกับนักเรียน  นักศึกษา  ครู - อาจารย และผูสนใจทั่วไปไดศึกษาคนควา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดทําขอมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  
2. เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษา ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต) ใหกับ

นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไปที่เปนชาวตางประเทศ  

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 แปลบทความเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 
20 เรื่อง 

1.2 จัดทาํฐานขอมลู (เว็บไซต) ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 20 เรื่อง 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ผูเขาเว็บไซตสถาบันอยุธยาศกึษา มีความรูความเขาใจไมต่าํกวารอยละ 85 
2.2. ผูเขาเว็บไซตสถาบันอยุธยาศกึษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขาเว็บไซตสถาบันอยุธยาศกึษา สามารถนาํความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ดําเนินโครงการ             
3 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํ ปรับปรุงและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ       

 - แปลบทความดานอยุธยาศึกษา 
จากภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ เรื่อง 20 5 5 5 5 

 - ทําฐานขอมลู (เว็บไซต) 
ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ เรื่อง 20 5 5 5 5 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สารสนเทศ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ      

 - แปลบทความดานอยุธยาศึกษา  
จากภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 - ทําฐานขอมลู (เว็บไซต) ภาษาไทย 
– ภาษาอังกฤษ 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งส้ิน 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักที่ 1 เสวนาทาง

วิชาการเรื่อง มรดกอยุธยา-มรดก
โลก 

     

1.1 คาตอบแทน        
 - คาจางแปลบทความดาน

อยุธยาศึกษา จากภาษาไทย 
เปนภาษาอังกฤษ 

1 รายการๆละ 20 เรื่องๆละ 1,000 บาท 20,000 

 -  คาจางทําฐานขอมูล 
(เว็บไซต) ภาษาไทย – 
ภาษาอังกฤษ 

1 รายการๆละ 20 เรื่องๆละ 500 บาท 10,000 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       30,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. เว็บไซตสถาบันอยุธยาศึกษามีขอมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ในดานประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไวสําหรับเผยแพรขอมูลในระดับนานาชาติ 
2. นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไปที่เปนชาวตางประเทศ สามารถศึกษาและสืบคนขอมูล อันจะทําใหเกิดความรู

ความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับอยุธยาศึกษามากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.2.7 โครงการการสรางเครือขายการเรียนรูของชมุชนอยางเปนระบบ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายบริการวิชาการ : ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การศึกษา คนควา วิจัย เผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร

อยุธยา และสรางเครือขาย ประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและผูเชี่ยวชาญทั้งในระดับทองถิ่นและอื่นๆ อีกทั้ง
ยังเปนการเผยแพรเพ่ือดํารงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่น 

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสราง
เครือขายการเรียนรูอยุธยาศึกษา  เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนในชุมชนเดียวกันและ
ระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบ 

วตัถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา 

ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน  
2. เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ปลูกฝงคานิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนความรูดานประวัติศาสตร  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา 
3. เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนในชุมชนเดียวกันและ ระหวางองคกรชุมชน

ดวยกันในทุกรูปแบบ โดยเนนการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานที่มีตลอดจนสรางการมีสวนรวม
และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของคนในชุมชน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรยีนรู   1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน   นักศกึษา   ครู - อาจารย และผูสนใจทัว่ไป 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2552 วันสิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู ครั้ง 1  1   

แผนการใชจายเงิน     

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู 20,000  20,000   

 รวมทั้งส้ิน 20,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดเวทีการ

ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู 

     

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000 
 - คาปายประชาสมัพันธ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 

1.3 คาวัสด ุ        
 - คาจัดทํารูปเลม 50 เลม     4,400 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       20,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสํานึกและชวยกันสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนึกถึงการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ปลูกฝงคานิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนความรู

ดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอยุธยา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 



 
 

 

227

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.5.3 กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.3.1 โครงการอบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตายภัยยาเสพตดิ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางสารภี  พูลศิริ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหายาเสพติดนับเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบกับเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญของชาติเปน
อยางยิ่งซึ่งเยาวชนนับเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอสิ่งเราตาง ๆ มากมายที่จะกอใหเกิดปญหาในเรื่องของยาเสพติด อัน
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติของเยาวชนและสังคม ดังนั้นการใหความสําคัญตอการรณรงค ใหความรู สรางความเขาใจที่
ถูกตองใหกับเยาวชนในการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกวิธีในการดําเนินชีวิต จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยกันปองกันปญหา
ที่จะเกิดข้ึนเพ่ือชวยสรางเสริมใหเยาวชนเปนกําลังสําคัญของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติดไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือชวยปองกันและลดปญหาทางดานสังคมที่เกิดข้ึนแกเยาวชน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษา 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 85 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการสงเสรมิกิจกรรมนักศกึษาแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการดาํเนินงาน             
2 ประชาสัมพันธ             
3 ดําเนินการจดักิจกรรม             
4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตานภยั 1 ครั้ง    1 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยาเสพตดิ 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตานภยัยา
เสพติด 25,000    25,000 

 รวมทั้งส้ิน 25,000    25,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่1 อบรม

เยาวชนไทย รอยดวงใจตาน
ภัยยาเสพตดิ 

     

1.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวทิยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 9,600 
 - คาตอบแทนวทิยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 5,400 

1.2 คาใชสอย      
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 2,500 
 - คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 5,000 

1.3 คาวสัด ุ      
 - คาวสัด-ุอุปกรณ     2,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   25,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษา 40 คน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 
3.2. ภาพถายการจดัโครงการ/กิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.3.2 โครงการการเผยแพรความรูและปองกันเอดสใหแกเยาวชน (รูรกั..รูจักปลอดภัย) 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา :  
  

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันเยาวชนและชุมชนในทองถิ่น นับเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอสิ่งเราตาง ๆ มากมายที่จะกอใหเกิดปญหาใน
เรื่องของโรคเอดส อันสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคม ดังนั้นการใหความสําคัญตอการรณรงค ให
ความรู สรางความเขาใจที่ถูกตองในการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกวิธีในการดําเนินชีวิตของวัยรุน นิสิต นักศึกษา จึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยกันปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน และปองกันการเพิ่มจํานวนอัตราของผูปวยหรือผูติดเชื้อลงเยาวชน
และชุมชนเกิดความเขมแข็งตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเยาวชนใหตระหนักถึงปญหาของโรคเอดส 
2. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจและวิธีปองกันโรคเอดสอยางถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษา 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 85 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการสงเสรมิกิจกรรมนักศกึษาแลวเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 31  มีนาคม 2553 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการดาํเนินงาน             
2 ประชาสัมพันธ             
3 ดําเนินการจดักิจกรรม             
4 ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตานภยั
ยาเสพตดิ 1 ครั้ง  1   
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมเยาวชนไทย รอยดวงใจตานภยัยา
เสพติด 25,000  25,000   

 รวมทั้งส้ิน 25,000  25,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี1 เผยแ พรความรู

และปองกันเอดสใหแกเยาวชน   
(รูรัก…รูปลอดภัย) 

     

1.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาตอบแทน      
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500 
 - คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 5,000 

1.3 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุ-อุปกรณ       5,400 
 - คาถายเอกสาร       500 
 - คาปายประชาสัมพันธ       800 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   25,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษา 40 คน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 
3.2. ภาพถายการจดัโครงการ/กิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5.4.1 โครงการบริการวิชาการ 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

2. จํานวนผูเขารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 919,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา : ผศ.จินตนา   เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  ในการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของ
คณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก
ดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ใหบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากร ทั้งในระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกครู  บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจ 
 ตลอดระยะเวลาตั้งแตจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกกลุมเปาหมายที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุมผูดอยโอกาส เยาวชนและผูสูงอายุ  
ภายใตนโยบายและจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
โดยงบประมาณที่ไดรับจะจัดสรรใหคณะ และสํานัก/สถาบันรวมเสนอโครงการ  แลวเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ ไดแก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ 2.0000 
 ตัวชี้วดัที่ 4.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา มีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ 2.7948 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ 1.0000 
 จากผลการปฏิบัติราชการดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปรับแผนการ
ดําเนินการโดยแจงนโยบายและจุดเนนรวมถึงการใหความสําคัญตอการดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งคาดวาจะมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหบริการ
วิชาการแกสังคม  นโยบายและจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  และตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นโยบาย
และจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และตอบสนอง
ตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยกระดับผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบริการวชิาการและวชิาชีพตอสังคม ทีต่อบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  สงเสริมคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจสรางสรรค 
2. เพ่ือใหบริการวชิาการและวชิาชีพดานการพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา   
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เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม   40   กิจกรรม 
1.2 มีจํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  1,440   คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูเขาอบรมทุกกิจกรรมมคีวามรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. ผูเขาอบรมทุกกิจกรรมมคีวามพึงพอใจไมนอยกวารอยละ  75 
2.3. ผูเขาอบรมทุกกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชไดไมไดนอยกวารอยละ 65 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพตอสังคมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาทุกกิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสวนา “การจัดการตลาดขาวชีวภาพ             
2 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  1             
3 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  2             
4 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  3             
5 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  4             
6 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  5             
7 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  รุนท่ี 1             
8 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  รุนท่ี 2             
9 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  รุนท่ี 3             
10 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  รุนท่ี 4             
11 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  รุนท่ี 5             
12 อบรมครูแกนนําเพ่ือพัฒนาการสอนภาษาไทย             
13 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา eDLTV ไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน รุนท่ี 1 
            

14 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา eDLTV ไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน รุนท่ี 2 

            

15 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบดาน รุนท่ี 1             
16 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบดาน รุนท่ี 2             
17 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย 

รุนท่ี 1 
            

18 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย  
รุนท่ี 2 

            

19 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 1             
20 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 2             
21 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 3             
22 การทําขนมไทยสําหรับการจัดเล้ียง             
23 การจัดการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา             
24 อบรมการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)             
25 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม”             
26 การสรางองคกรแหงความสุขดวย Happy Work Place             
27 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ             
28 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง รุนท่ี 1             
29 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง  รุนท่ี 2             
30 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ืองรุนท่ี  3             
31 การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความฉลาดทางอารมณ (E.Q.)             
32 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเว็บไซดดวย Joomla              
33 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 1             
34 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 2             
35 อบรมดาราศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 อบรมครูดานสุขภาพ             
37 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตเห็ดฟางในตะกราและการดูแล

รักษา 
            

38 อาชีวอนามัยฯใกลชิดชุมชน             
39 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเล้ียงปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ

เพ่ือสรางรายไดเสริม 
            

40 เพลงกลอมเด็ก             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสวนา “การจัดการตลาดขาวชีวภาพ” 1/1 คร้ัง/วัน     
2 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  

รุนท่ี  1 
1/1 คร้ัง/วัน 

    

3 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  
รุนท่ี  2 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

4 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  
รุนท่ี  3 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

5 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  
รุนท่ี  4 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

6 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  
รุนท่ี  5 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

7 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญา         
ในชุมชน  รุนท่ี 1 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

8 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญา 
ในชุมชน  รุนท่ี 2 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

9 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญา 
ในชุมชน  รุนท่ี 3 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

10 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญา 
ในชุมชน  รุนท่ี 4 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

11 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญา 
ในชุมชน  รุนท่ี 5 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

12 อบรมครูแกนนําเพ่ือพัฒนาการสอน
ภาษาไทย 

1/3 คร้ัง/วัน 
    

13 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 
eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รุนท่ี 1 

1/2 คร้ัง/วัน 
    

14 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 
eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รุนท่ี 2 

1/2 คร้ัง/วัน 
    

15 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบ
ดาน  
รุนท่ี 1 

1/2    คร้ัง/วัน 
    

16 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบ
ดาน  
รุนท่ี 2 

1/2 คร้ัง/วัน 
    

17 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจํา
สูงานวิจัย รุนท่ี 1 

1/2 คร้ัง/วัน 
    

18 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจํา
สูงานวิจัย  
รุนท่ี 2 

1/2 คร้ัง/วัน 
    

19 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 1 1/2 คร้ัง/วัน     
20 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 2 1/2 คร้ัง/วัน     
21 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 3 1/2 คร้ัง/วัน     
22 การทําขนมไทยสําหรับการจัดเล้ียง 1/1 คร้ัง/วัน     
23 การจัดการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา 1/1 คร้ัง/วัน     
24 อบรมการเขียนแผนที่ความคิด (Mind 

Mapping) 
1/1 คร้ัง/วัน 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม” 1/2 คร้ัง/วัน     
26 การสรางองคกรแหงความสุขดวย Happy 

Work Place 
1/2 คร้ัง/วัน 

    

27 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเขียนผลงานทางวิชาการ 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

28 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง  
รุนท่ี 1 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

29 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง  รุนท่ี 2 1/1 คร้ัง/วัน     
30 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ืองรุนท่ี  3 1/1 คร้ัง/วัน     
31 การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความ

ฉลาดทางอารมณ (E.Q.) 
1/1 คร้ัง/วัน 

    

32 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเว็บไซด
ดวย Joomla  

1/5 คร้ัง/วัน 
    

33 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 1 1/1 คร้ัง/วัน     
34 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 2 1/1 คร้ัง/วัน     
35 อบรมดาราศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 1/2 คร้ัง/วัน     
36 อบรมครูดานสุขภาพ 1/1 คร้ัง/วัน     
37 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตเห็ดฟาง

ในตะกราและการดูแลรักษา 
1/1 คร้ัง/วัน 

    

38 อาชีวอนามัยฯใกลชิดชุมชน 1/1 คร้ัง/วัน     
39 อบรมเชิ งปฏิ บั ติการ เพาะ เ ล้ียงปลา

สวยงามและปลาเศรษฐกิจเ พ่ือสราง
รายไดเสริม 

1/1 คร้ัง/วัน 
    

40 เพลงกลอมเด็ก 1/1 คร้ัง/วัน     

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสวนา “การจัดการตลาดขาวชีวภาพ” 20,800 20,800    
2 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  1 19,800 19,800    
3 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  2 

 
19,800 19,800    

4 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  3 19,800 19,800    
5 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  4 20,800 20,800    
6 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม รุนท่ี  5 20,800 20,800    
7 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน   

รุนท่ี 1 
19,800  19,800   

8 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน  
รุนท่ี 2 

19,800  19,800   

9 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน   
รุนท่ี 3 

19,800  19,800   

10 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน   
รุนท่ี 4 

20,800  20,800   

11 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาในชุมชน   
รุนท่ี 5 

20,800  20,800   

12 อบรมครูแกนนําเพ่ือพัฒนาการสอนภาษาไทย 55,580  55,580   
13 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 

eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
รุนท่ี 1 

27,080 
 

27,080 
  

14 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 
eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
รุนท่ี 2 

28,080 
 

28,080 
  

15 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบดาน 
รุนท่ี 1 

27,080   27,080  

16 การพัฒนาครูดานการสอนเพศศึกษารอบดาน 
รุนท่ี 2 

28,080   28,080  

17 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิ บัติงานประจํา 
สูงานวิจัย รุนท่ี 1 

27,080   27,080  
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิ บัติงานประจํา
สูงานวิจัย รุนท่ี 2 

28,080   28,080  

19 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 1 28,080   28,080  
20 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 2 28,080   28,080  
21 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 3 28,080   28,080  
22 การทําขนมไทยสําหรับการจัดเล้ียง 11,000   11,000  
23 การจัดการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา 46,400   46,400  
24 อบ ร ม ก า ร เ ขี ย น แ ผ นที่ ค ว า ม คิ ด  ( Mind 

Mapping) 
12,000   12,000  

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม” 28,800   28,800  
26 การสรางองคกรแหงความสุขดวย  Happy 

Work Place 
28,800   28,800  

27 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

28,600    28,600 

28 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง รุนท่ี 1 14,200    14,200 
29 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง  รุนท่ี 2 14,200    14,200 
30 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ืองรุนท่ี  3 14,200    14,200 
31 การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความฉลาดทาง

อารมณ (E.Q.) 
15,000    15,000 

32 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเว็บไซดดวย 
Joomla  

18,600   18,600  

33 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 1 10,000   10,000  
34 การจัดทําบัญชีครัวเรือน รุนท่ี 2 10,000   10,000  
35 อบรมดาราศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 22,600   22,600  
36 อบรมครูดานสุขภาพ 15,000  15,000   
37 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตเห็ดฟางใน

ตะกราและการดูแลรักษา 
30,000   30,000  

38 อาชีวอนามัยฯใกลชิดชุมชน 15,000   15,000  
39 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและ

ปลาเศรษฐกิจเพ่ือสรางรายไดเสริม 
30,000   30,000  

40 เพลงกลอมเด็ก 28,000   28,000  
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 919,500     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 เสวนา “การจัดการตลาดขาวชีวภาพ”   20,800

1.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800
1.2 คาใชสอย   8,000

 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000

1.3 คาวัสด ุ   2,000
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 - คาวัสดใุนการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000

2 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  
รุนท่ี  1 

  19,800

2.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800
2.2 คาใชสอย   8,000

 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000

2.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000
3 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  

รุนท่ี  2 
  19,800

3.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800
3.2 คาใชสอย   8,000

 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000

3.3 คาวัสด ุ
 

1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
4 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  

รุนท่ี  3 
  19,800 

4.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
4.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
4.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
5 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  

รุนท่ี  4 
 20,800 

5.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
5.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
5.3 คาวัสด ุ   2,000 
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาวัสดใุนการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
6 การจัดการขอมูลทางวัฒนธรรม  

รุนท่ี  5 
 20,800 

6.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
6.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
6.3 คาวัสด ุ   2,000 
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาวัสดใุนการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
7 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาใน

ชุมชน  รุนท่ี 1 
  19,800 

7.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
7.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
7.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
8 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาใน

ชุมชน  รุนท่ี 2 
  19,800 

8.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
8.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
8.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
9 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาใน

ชุมชน  รุนท่ี 3 
  19,800 

9.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
9.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
9.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
10 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาใน

ชุมชน  รุนท่ี 4 
 20,800 

10.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
10.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
10.3 คาวัสด ุ   2,000 
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาวัสดใุนการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
11 การจัดการความรูเร่ืองพลังปญญาใน

ชุมชน  รุนท่ี 5 
 20,800 

11.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800 
11.2 คาใชสอย   8,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั 60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 3,000 
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000 
11.3 คาวัสด ุ   2,000 
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาวัสดใุนการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
12 อบรมครูแกนนําเพื่อพัฒนาการสอน

ภาษาไทย 
  55,800

12.1 คาตอบแทน  3 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 32,400
12.2 คาใชสอย   19,500
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 6 ม้ือๆละ 25 บาท 7,500
 - คาสถานที่จัดอบรม  1 คร้ังๆละ 3 วันๆละ 2,000 บาท 6,000
 - คาพาหนะวทิยากร 1 คร้ังๆละ 3 วันๆละ 1,000 บาท 3,000
 - คาทีพ่ักวิทยากร 3 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 3,000
12.3 คาวัสดใุนการทําเอกสาร 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
13 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 

eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รุนท่ี 1 

  27,080

13.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
13.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
13.3 คาวัสดใุนการทําเอกสาร 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
14 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ือง การนํา 

eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รุนท่ี 2 

  28,080

14.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
14.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
14.3 คาวัสด ุ   4,680
 - คาถายเอกสาร 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
15 การพฒันาครูดานการสอนเพศศึกษารอบ

ดาน รุนท่ี 1 
  27,080

15.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
15.2 คาใชสอย    9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
15.3 คาวัสด ุ 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
16 การพฒันาครูดานการสอนเพศศึกษารอบ

ดาน รุนท่ี 2 
  28,080

16.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
16.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
16.3 คาวัสด ุ   4,680
 - คาถายเอกสาร 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
17 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสู

งานวิจัย รุนท่ี 1 
  27,080

17.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  14,400
17.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
17.3 คาวัสด ุ 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
18 การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสู

งานวิจัย รุนท่ี 2 
  27,080

18.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  14,400
18.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
18.3 คาวัสดเุอกสารในการทําเอกสาร  46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
19 การพฒันาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 1   28,080
19.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
19.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
19.3 คาวัสด ุ   4,680
 - คาเอกสารในการทําเอกสาร  46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
20 การพฒันาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 2   28,080
20.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400
20.2 คาใชสอย   9,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000
20.3 คาวัสด ุ   4,680
 - คาเอกสาร 46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500



 
 

 

238

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
21 การพฒันาทักษะกระบวนการคิด รุนท่ี 3   28,080 
21.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400 
21.2 คาใชสอย   9,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000 
21.3 คาวัสด ุ   4,680 
 - คาเอกสารในการทําเอกสาร  46 คนๆละ 1 ชุดๆละ 80 บาท 3,680 
 - คาวัสดนุ้ํามัน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
 - คาบาํรุงรถ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500 
22 การทําขนมไทยสําหรับการจัดเล้ียง   11,000 
22.1 คาตอบแทน  1 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600 
22.2 คาใชสอย  4,150 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  43 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 2,150 
 - คาสถานที่จับอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000 
22.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 3,250 บาท 3,250 
23 การจัดการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา  46,400 
23.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400 
23.2 คาใชสอย  27,000 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  160 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 8,000 
 - คาอาหาร 160 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 8,000 
 - คาพาหนะและคาที่พกัวิทยากร 2 คนๆละ 1 วันๆละ 3,000 บาท 6,000 
 - คาบรกิารสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 5,000 
23.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 5,000 
24 อบรมการเขียนแผนที่ความคิด  (Mind 

Mapping) 
 12,000 

24.1 คาตอบแทน  1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600 
24.2 คาใชสอย  4,050 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  41 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,050 
 - คาบรกิารสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000 
24.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 4,350 บาท 4,350 
25 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเปนทีม”  28,800 
25.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400 
25.2 คาใชสอย  12,200 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  42 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,200 
 - คาพาหนะสําหรับวิทยากร 2 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000 
 - คาทีพ่ักสาํหรับวทิยากร  2 คนๆละ 1 วันละ 1,000 บาท 2,000 
 - คาบรกิารสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000 
25.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,200 บาท 2,200 
26 การสรางองคกรแหงความสุขดวย Happy 

Work Place 
 28,800 

26.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400 
26.2 คาใชสอย  12,200 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  42 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,200 
 - คาพาหนะสําหรับวิทยากร 2 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000 
 - คาทีพ่ักสาํหรับวทิยากร  2 คนๆละ 1 วันละ 1,000 บาท 2,000 
 - คาบรกิารสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000 
26.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,200 บาท 2,200 
27 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทาง

วิชาการ 
 28,600 

27.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400 
27.2 คาใชสอย   8,200 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  42 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 4,200 
 - คาบรกิารสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 2 วันๆละ 2,000 บาท 4,000 
27.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 6,000 บาท 6,000 
28 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง รุนท่ี 1  14,200 
28.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200 
28.2 คาใชสอย  5,500 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  45 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,250 
 - คาอาหารกลางวนั  45 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 2,250 
 - คาพาหนะ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1000 บาท 1,000 
28.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 1,500 
29 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง  รุนท่ี 2  14,200 
29.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200 
29.2 คาใชสอย  5,500 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  45 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,250 
 - คาอาหารกลางวนั  45 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 2,250 
 - คาพาหนะ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1000 บาท 1,000 
29.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 1,500 
30 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ืองรุนท่ี  3  14,200 
30.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200 
30.2 คาใชสอย  5,500 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  45 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,250 
 - คาอาหารกลางวนั  45 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 2,250 
 - คาพาหนะ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1000 บาท 1,000 
30.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 1,500 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
31 การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความฉลาด

ทางอารมณ (E.Q.) 
 15,000

31.1 คาตอบแทน  2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200
31.2 คาใชสอย  6,150
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  43 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,150
 - คาพาหนะ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1000 บาท 1,000
 - คาทีพ่ักสาํหรับวทิยากร 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1000 บาท 1,000
 - คาสถานที่จัดอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000
31.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,650 บาท 1,650
32 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเว็บไซดดวย 

Joomla  
 18,600

32.1 คาตอบแทน  1 คนๆละ 35 ช่ัวโมง 300 บาท        10,500
32.2 คาวัสดเุอกสารอบรม  30 คนๆละ 1 เลม 270 บาท 8,100
33 การจัดทําบญัชีครัวเรือน รุนท่ี 1  10,000
33.1 คาตอบแทน   3,600
 - คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600
33.2 คาใชสอย  3,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 1,500
 - คาอาหารกลางวนั  30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 1,500
33.3 คาวัสด ุ  3,400
 - คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400
 - คาเชาสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000
34 การจัดทําบญัชีครัวเรือน รุนท่ี 2  10,000
34.1 คาตอบแทน   3,600
 - คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600
34.2 คาใชสอย  3,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 1,500
 - คาอาหารกลางวนั  30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 1,500
34.3 คาวัสด ุ  3,400
 - คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400
 - คาเชาสถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2000 บาท 2,000
35 อบรมดาราศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา  22,600
35.1 คาตอบแทน   6,100
 - คาตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 17 ช่ัวโมง 300 บาท 5,100
 - คาผูชวยวทิยากร  1 คนๆละ 10 ช่ัวโมง 100 บาท 1,000
35.2 คาใชสอย  8,500
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000
 - คาอาหารกลางวนั (50คน*35บาท*2วัน) 50 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท 3,500
35.3 คาวัสด ุ  8,000
 - กระดาษ A4 180g (8รีม*110บาท) 1 คร้ังๆละ 8 รีม 110 บาท 880
 - สติ๊กเกอรใส PVC A4 (8รีม*250บาท) 1 คร้ังๆละ 8 รีม 250 บาท 2,000
 - แผนใสชนิดเขียน (4รีม*200บาท) 1 คร้ังๆละ 4 รีม 200 บาท 800
 - คาตาไก (6กลอง*20บาท) 1 คร้ังๆละ 6 กลอง 20 บาท 120
 - เข็มทศิ (50อัน*35บาท) 1 คร้ังๆละ 50 อัน 35 บาท 1,750
 - กรรไกร (50อนั*35บาท) 1 คร้ังๆละ 50 อัน 35 บาท 1,750
 - CD-R (2กลอง*350บาท) 1 คร้ังๆละ 2 กลอง 350 บาท 700
36 อบรมครูดานสุขภาพ  15,000
36.1 คาตอบแทน   10,800
 - คาตอบแทนวทิยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800
36.2 คาใชสอย  3,900
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 1,500
 - คาอาหารกลางวนั  30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 80 บาท 2,400
36.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 300 บาท 300
37 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตเห็ดฟาง

ในตะกราและการดูแลรักษา 
 30,000

37.1 คาตอบแทน   8,400
 - คาตอบแทนวทิยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมง 600 บาท 8,400
37.2 คาใชสอย  7,800
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 80 บาท 4,800
37.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 13,800 บาท 13,800
38 อาชีวอนามัยฯใกลชิดชุมชน  15,00
38.1 คาตอบแทน   7,200
 - คาตอบแทนวทิยากร 3 คนๆละ 4 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200
38.2 คาใชสอย  6,000
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 1,500
 - คาอาหารกลางวนั  30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 3,000
 - คาเชาเหมารถตู 1 คนั 1 คันๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500
38.3 คาวัสด ุ  1,800
 - คาวัสดปุระกอบการอบรม 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,300 บาท 1,300
 - คาน้าํมันรถ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500
39 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

และปลาเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดเสริม 
 

39.1 คาตอบแทน   8,400
 - คาตอบแทนวทิยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมง 600 บาท 8,400
39.2 คาใชสอย  7,800
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  60 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 3,000 
 - คาอาหารกลางวนั  60 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 80 บาท 4,800 
39.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 13,800 บาท 13,800 
40 เพลงกลอมเด็ก  28,000 
40.1 คาตอบแทน   7,200 
 - คาตอบแทนวทิยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200 
40.2 คาใชสอย  7,500 
 - คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  50 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 2,500 
 - คาอาหารกลางวนั  50 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บาท 5,000 
40.3 คาวัสด ุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 13,300 บาท 13,300 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 สถาบันวิจัยและพัษฒนาไดใหบริการทางวชิาการและวิชาชีพใหแกกลุมเปาหมายที่หลากหลาย อันเปนไปตาม
วัตถุประสงตของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 กิจกรรม/บริการวิชาการและวชิาชีพตอสังคม 
1.2 ผูรับบริการจากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 
1.3 ผูรับบริการมีความพึงพอใจกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชพีตอสังคม 
1.4 กิจกรรม/โครงการทีแ่ลวเสร็จตามระยะเวลา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 แบบรายงานผลดําเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.5.4.2 งานบรหิารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ  
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 125,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา : ผศ.จินตนา   เวชมี 
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หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  ในการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของ
คณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก
ดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ใหบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากร ทั้งในระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกครู  บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจ 
 ตลอดระยะเวลาตั้งแตจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกกลุมเปาหมายที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุมผูดอยโอกาส เยาวชนและผูสูงอายุ  
ภายใตนโยบายและจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
โดยงบประมาณที่ไดรับจะจัดสรรใหคณะ และสํานัก/สถาบันรวมเสนอโครงการ  แลวเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ ไดแก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ 2.0000 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา มีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ 2.7948 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ 1.0000 
 จากผลการปฏิบัติราชการดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปรับแผนการ
ดําเนินการโดยแจงนโยบายและจุดเนนรวมถึงการใหความสําคัญตอการดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งคาดวาจะมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหบริการ
วิชาการแกสังคม  นโยบายและจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  และตอบสนองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นโยบาย
และจุดเนนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และตอบสนอง
ตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยกระดับผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน 

วัตถุประสงค   
 เพ่ือใหการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรลุวัตถุประสงคในการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  สงเสริมคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

 

 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ประชุมเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรและระเบียบดานการบริการวิชาการ   

 
3 ครั้ง 

1.2 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสงเขารับการพัฒนา อบรม 
ไปประชุม นําเสนอผลงานของขาราชการ 

4 คน 

1.3 บริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เดือน 12 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. การบริการวิชาการและวิชาชีพตามยุทธศาสตรและระเบียบดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. การเบิกจายงบประมาณเสร็จทันตามกําหนดระยะเวลา 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา             
 - ประชุมพิจารณายุทธศาสตร             
 - พัฒนาบุคลากร             
2 จัดซื้อวสัดแุละซอมครภุัณฑ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา       
 - ประชุมพิจารณายุทธศาสตร 3 ครั้ง 3   
 - พัฒนาบุคลากร 12 ครั้ง 3 3 3 3 
2 จัดซื้อวสัดแุละซอมครภุัณฑ 4 ครั้ง 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา 125,000 33,875 35,750 32,000 23,375 
 รวมทั้งส้ิน 125,000 33,875 35,750 32,000 23,375 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา     125,000 

1.1 คาตอบแทน        14,300 
 - คาทําการนอกเวลาราชการ        

1.2 คาใชสอย 9 คนละ 3 มื้อละ 25 บาท 675 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม          
 - คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก ยานพาหนะ       80,000 

1.3 คาวัสดุ       30,025 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   125,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. การใหบริการจดัการของสถาบนัวิจัยและพัฒนา เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ 
2. การใหบริการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 รายงานประจาํป 
3.2 SAR 
3.3 แบบอนุญาตไปราชการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 

2. งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
2.1 งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 

 2.1.1 โครงการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 655,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : นางอมรรตัน  สนั่นเสยีง 
  

หลักการและเหตุผล 
 ภาระหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 8 (5) คือ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ดังน้ันจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนภาระหนาที่อันสําคัญของมหาวิทยาลัยดวยโดยเฉพาะในทองถิ่นที่เปนเขตบริการของมหาวิทยาลัย   
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาผูบริหารการศึกษาใหเปน  "ผูนําในการปฏิรูปการศึกษา"   ให
ประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ และนโยบายเกี่ยวกับการเรงรัดปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งคุรุสภา
ซึ่งเปนองคกรวิชาชีพไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารเพื่อยกระดับใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่แทจริง ผูบริหารจึงตองไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 จากขอมูลการจัดการศึกษาในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก และอางทอง ซึ่งเปนทองถิ่นในเขตบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น มีผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตางๆ ที่ตองมีการพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ประมาณ 2,000 คน และยังมีความตองการผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาตางๆ อีกเปนจํานวนมาก เพ่ือปฏิบัติหนาที่แทน
ตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกยายหรือแทนคนเดิมที่เกษียณออกไป 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เปนหนวยงานทางการศึกษาในทองถิ่นและสังคม 
จึงตองดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพดวย  
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนา/จัดการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือใหผูบริหาร นักศึกษา และคณาจารยไดมีการศึกษา/พัฒนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีผูบรหิารและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนา/การศึกษา และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับคณาจารย  
30 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูบรหิารและบลุากรทางการศกึษาที่เขารับการพัฒนา/การศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยมี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ผูบรหิารและบลุากรทางการศกึษาที่เขารับการพัฒนา/การศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยมี

ความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 90 
2.3. ผูบรหิารและบลุากรทางการศกึษาที่เขารับการพัฒนา/การศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยมี

การนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 90 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. การพัฒนา/การศึกษาเสรจ็สิ้นตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 
3.2. ผูบรหิารและบคุลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา/การศึกษา และรวมกิจกรรมการพัฒนา/

การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรยีนรูตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดรายละเอียด
ปฏิบัติงาน 

            

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูบรหิารและผูบรหิารการศึกษา             
4 นิเทศ ตดิตามและประเมินผล             
5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดปฏิบัติงาน ครั้ง 1 1    

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน 

ครั้ง 1 1    

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูบรหิารและ
ผูบรหิารการศึกษา 

ภาค
เรียน 2  1 1  

4 นิเทศ ตดิตามและประเมินผล ครั้ง 2  1 1  
5 สรุปและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 
ครั้ง 2   1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาผูบรหิารสถานศกึษาและ
ผูบรหิารการศกึษา      

1.1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดปฏิบัติงาน -     
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูบรหิารและผูบรหิาร
การศึกษา 

583,000  291,000 292,000  

1.4 นิเทศ ตดิตามและประเมินผล 72,000  36,000 36,000  

1.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ -     

 รวมทั้งส้ิน 655,000  327,000 328,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาผูบรหิารสถานศกึษา

และผูบริหารการศกึษา 
    

1.1 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนการสอน  16 คน 30 ชม. 400 บาท 192,000 
 - คาตอบแทนวทิยากรการ

พัฒนา/การนิเทศการศึกษา 10 
 
คน 12 

 
ชม. 

 
600 

 
บาท 72,000 

 - คาตอบแทนการดําเนินงาน     88,000 
1.2 คาใชสอย        

 - คาเบี้ยเลี้ยง ทีพั่กและ
ยานพาหนะ  

20 คน 2 วัน 1000 บาท 40,000 

 - คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวนั  

50     คน 4      วัน 125 บาท 25,000 

 - คาจางพิมพเอกสารเผยแพร/
ประกอบการศึกษา 

      82,000 

 - คาเชารถยนต  2 คร้ัง 2 วัน 8000 บาท 32,000 
1.4  คาวสัด ุ        

 - คาวสัดุและคาใชสอยในการ
พัฒนา/การศึกษา 

      119,000 

1.5 คาสาธารณูปโภค        
 - คาไปรษณีย       1,000 
 - -  คาโทรศัพท       4,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   655,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
3. หนวยงานผูใชผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของให

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

4. คณาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาผานการพัฒนา/สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
1.2. จํานวนผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพฒันา/การศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษา

และการพฒันา  
1.3. จํานวนหนวยงานผูใชผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามคีวามพึงพอใจในการพัฒนา/การศึกษาเกณฑ

การประเมินผล ที่ถือวาด ี
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

2.1.2 โครงการพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 945,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : นางอมรรตัน  สนั่นเสยีง 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 น้ัน ไดกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยกําหนดภาระหนาที่ตามมาตรา 8 (5) คือ เสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเปนภาระหนาที่อันสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาดวยโดยเฉพาะในทองถิ่นที่เปนเขตบริการของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  รวมทั้งคุรุสภาซึ่ง
เปนองคกรวิชาชีพไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือยกระดับใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่แทจริง ครูผูสอนจึงตองไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 จากขอมูลของทองถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นครนายก และอางทอง น้ันมีครูผูสอนที่ตองมีการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ รวมประมาณ 10,000 คน และ
ยังมีความตองการครูในกลุมสาระตางๆ อีกเปนจํานวนมาก 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เปนหนวยงานทางการศึกษาในทองถิ่นและสังคม
จึงตองดําเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูดังกลาว ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
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ทองถิ่นและสังคม รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับเปาหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในดานการใหประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพดวย  
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เปนหนวยงานทางการศึกษาในทองถิ่นและสังคม 
จึงตองดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพดวย  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนา/จัดการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูแกครูผูสอนในทองถิ่น 
2. เพ่ือใหครูผูสอน นักศึกษา และคณาจารยไดมีการพัฒนา/การศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีครผููสอนเขารบัการพัฒนา/การศึกษาเรยีนรู 60 คน 
1.2 มีหลักสตูร/กิจกรรมการพัฒนา/การศึกษา และแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางคร ู

นักศึกษา และคณาจารย  
1 หลักสตูร 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ครผููสอนมคีวามรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 90 
2.2. ครผููสอนมคีวามพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ครผููสอนมีการนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การพัฒนา/การศึกษาเสรจ็สิ้นตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 
3.2. ครผููสอนไดรับการพัฒนา/การศึกษา และรวมกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษา หรือแลกเปลีย่นเรียนรู

ตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดรายละเอียด
การปฏิบัติงานประจําป 

            

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
3 จัดกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษาเรียนรูฯ             
4 สรุปและรายงานผลการการดาํเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิาน
ประจําป 

1 ครั้ง 1    

2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน 1 ครั้ง 1    

3 จัดกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษา
เรียนรูฯ 3 

ครั้ง/
ภาค
เรียน 

 1 1  

4 สรุปและรายงานผลการการดาํเนิน
โครงการ 1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการศึกษา      

1.1 ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัตงิานประจําป -     

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน -     

1.3 จัดกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษาเรียนรูฯ 945,000 20,000 462,500 462,500  

1.4 สรุปและรายงานผลการการดาํเนิน
โครงการ -     

 รวมทั้งส้ิน 945,000 20,000 462,500 462,500  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาครูเพื่อ

ปฏิรูปการศกึษา 
     

1.1 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวทิยากร 20 คน 5 ชม. 600 บาท 60,000 
 - คาตอบแทนผูสอน 25 คน 25 ชม. 300 บาท 225,000 
 - คาตอบแทนการดําเนินงาน     112,320 

1.2 คาใชสอย        
 - คาเบี้ยเลี้ยง ทีพั่กและ

ยานพาหนะ  
40 คน 2 วัน 1000 บาท 80,000 

 - คาอาหารวาง เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวนั  

70 คน 5 วัน 125 บาท 43,750 

 - คาจางพิมพเอกสารเผยแพร
ประกอบการพฒันา 

      166,930 

 - คาที่พักและยานพาหนะ
วิทยากร 

30 คน 1 คร้ัง 1000 บาท 30,000 

 - คาเชารถยนต  2 คร้ัง 2 วัน 8000 บาท 32,000 
1.3 คาวสัด ุ        

 - คาวสัดุและคาใชสอยในการ
พัฒนา/การศึกษา 

      195,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   945,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ครูผูสอนผานการพัฒนา/สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 85 
2. ครูผูสอนที่เขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูมีความพึงพอใจในการพัฒนา/การศึกษาไมนอยกวารอยละ 

85 
3. การพัฒนา/การศึกษาเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนด รอยละ 85 
4. ครูผูสอนไดรับการพัฒนา/การศึกษา และรวมกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูตามเวลา

ที่กําหนด รอยละ 85 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนครูผูสอนที่รับบริการหรอืที่ผานการพฒันา/สําเร็จการศกึษา 
1.2 ความพึงพอใจของครูผูเขารับบริการและหนวยงานผูใชคร ู
1.3 รายการองคประกอบและคุณลกัษณะของกิจกรรมการพัฒนา/การศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวาง

ครูกับคณาจารย 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

2.2 งานบริหารจัดการศึกษา 
2.2.1 กองกลาง 
 2.2.1.1 งานบรหิารพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 1,600,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี กองกลาง : นางสุนทรี  โพธิกุล  
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
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2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และงานจางเหมา 12 เดือน 
1.2 เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 2,910 คน 
1.3 เพ่ือใหการสนับสนุนเก่ียวกับวสัดุอุปกรณการเรยีนการสอนสําหรับบุคลากร 477 คน 
1.4 เพ่ือบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
1.5 เพ่ือเปนการบริหารงานมหาวทิยาลัย 1 งาน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริการจดัการมหาวิทยาลยั             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการมหาวิทยาลยั 4 งาน 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการมหาวิทยาลยั 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
 รวมทั้งส้ิน 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 บริการจัดการมหาวิทยาลัย        
 งบรายจายอื่น        

1.1 คาตอบแทน        

 - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท 20,000 
1.2 คาใชสอย        

 - คาจางเหมาบริการ (ซอมครุภัณฑ 
ซอมอาคาร) 

      500,000 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(ผูบริหารระดับสูงอบรม นบม.) 

2 คนๆละ 1 รุนๆละ 50,000 บาท 100,000 

 - คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและยานพาหนะ       200,000 
1.3 คาวัสดุ        

 - คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น       200,000 
 - คาวัสดุสํานักงาน-วัสดุงานบาน       200,000 
 - คาวัสดุไฟฟา-ประปา       100,000 
 - คาวัสดุงานสวน       80,000 
 - คาวัสดุอ่ืนๆ       200,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      1,600,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีคณุภาพและปฏบัิติงานตามมาตรฐาน 
2. มีทรัพยากรในการบริหารงานที่เหมาะสม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการอบรม 
1.2. การบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 
2.2.2 กองนโยบายและแผน 
 2.2.2.1 งานบรหิารงานนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน : นางสาวเพลินตา โมสกุล  
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
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แนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 

ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษา เรื่อง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเปน 8 หนวยงาน ประกอบดวย (1) สํานักงานอธิการบดี (2) คณะ
คุรศาสตร (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4) คณะวิทยาการจัดการ (5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (6) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (7) สถาบันอยุธยาศึกษา และ (8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ไดแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสํานักงานอธิการบด ีไดแบงสวนราชการออกเปนกอง จํานวน 4 กอง คือ 
(1) กองกลาง (2) กองนโยบายและแผน (3) กองบริการการศึกษา และ (4) กองพัฒนานักศึกษา  

ซึ่งกองนโยบายและแผน เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน อยูภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีภารกิจ
หลักในการรับผิดชอบงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ จัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย  การดําเนินการดังกลาวขางตน
นอกจากจะตองใหดําเนินงานไปไดอยางตอเน่ืองแลว ยังจําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองและ
สนองตอบตอนโยบายการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยควบคูกันไปดวย โดยจะตองมีการกํากับ ดูแล ควบคุมการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนและระเบียบขอตกลงที่เก่ียวของรวบรวมสถิติการศึกษาเพ่ือจัดทําสารสนเทศและรายงาน
ผลการดําเนินงานแกหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมุงใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณให
เพียงพอตอการดําเนินงานและพัฒนาบุคลากรในกองนโยบายและแผน โดยสงเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ที่เก่ียวของ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือประสานงานการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยของทุกหนวยงานที่เก่ียวของให

ดาํเนินไปดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพ 
2. เพ่ือกํากับ ดูแล ควบคุมการใชจายงบประมาณของทุกงาน/โครงการ ใหเปนไปตามแผนและระเบียบ 

ขอตกลงที่เก่ียวของ 
3. เพ่ือใหการดําเนินงานการติดตาม ประเมินผล งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศและรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองชัดเจน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 วางแผนงานประสานงานการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยทุก

ประเภท   
2 ครั้ง 

1.2 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานของทุกงาน/โครงการ   4 ครั้ง 
1.3 การจัดทําเอกสารและรายงานผลการดําเนินงาน (สารสนเทศ,รายงาน

ประจําป,แผนการใชจายงบประมาณ)   
7 เลม 

1.4 เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   15 ครั้ง 
1.5 จัดทําเอกสารรายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ   100  เลม 
1.6 อบรมการจดัทาํงบประมาณรายจายประจําป 2554  1  ครั้ง 
1.7 ดําเนินงานพัสดุ ธุรการและตดิตอประสานงาน   2553 ป 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการวางแผนการจัดทํางบประมาณ 
2.2. มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน 
2.3. มีการจัดเก็บสถติิการศึกษาและสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
2.4. บุคลากรไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.5. มีการรายงานตดิตามการใชจายงบประมาณ 
2.6. ผูเขารวมอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายไดรับความรูความเขาใจรอยละ 90 
2.7. ผูเขารวมอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายมคีวามพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
2.8. ผูเขารวมอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีแผนการใชจายงบประมาณตลอดปงบประมาณ 
3.2. มีการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
3.3. ผูเขารวมอบรมารจดัทํางบประมาณรายจายสามารถจดัทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณทันตามระยะเวลา

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนงานประสานงานการจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัยทุกประเภท   

            

2 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานของทุกงาน/โครงการ               
3 การจัดทํ า เอกสารและรายงานผลการดํ า เนินงาน 

(สารสนเทศ,รายงานประจําป,แผนการใชจายงบประมาณ)  
            

4 เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน               
5 จัดทําเอกสารรายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ               
6 อบรมการจดัทาํงบประมาณรายจายประจําป 2554              
7 ดําเนินงานพัสดุ ธุรการและตดิตอประสานงาน               

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนงานประสานงานการจัดทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัยทุก
ประเภท   

4 ครั้ง 1 1 1 1 

2 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงาน
ของทุกงาน/โครงการ   4 ไตร

มาส 1 1 1 1 

3 การจัดทําเอกสารและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (สารสนเทศ ,รายงาน
ประจําป,แผนการใชจายงบประมาณ)  

7 เลม 1 1  5 

4 เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน   15 ครั้ง 5 5 3 2 

5 จัดทําเอกสารรายงานการติดตามการ
ใชจายงบประมาณ   4 ครั้ง 1 1 1 1 

6 อบรมการจดัทาํงบประมาณรายจาย
ประจําป 2554  1 ครั้ง  1   

7 ดําเนินงานพัสดุ ธุรการและตดิตอ
ประสานงาน   

30 

ครั้ง/
ชิ้น/
อัน/
ริม/
เครื่อง

10 5 5 10 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนงานประสานงานการจั ดทํ า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยทุกประเภท   - - - - - 

2 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานของทุก
งาน/โครงการ   - - - - - 

3 การจัดทําเอกสารและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (สารสนเทศ,รายงานประจําป,
แผนการใชจายงบประมาณ)   

190,000 10,000 100,000  80,000 

4 เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  60,000 20,000 20,000 12,000 8,000 
5 จัดทําเอกสารรายงานการติดตามการใช

จายงบประมาณ   - - - - - 

6 อบรมการจดัทาํงบประมาณรายจาย
ประจําป 2554  15,700  15,700   

7 ดําเนินงานพัสดุ ธุรการและตดิตอ
ประสานงาน   134,300 45,000 22,500 22,500 44,300 

 รวมทั้งส้ิน 400,000 75,000 158,200 34,500 132,300
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การรายงานผลการดําเนินงานฯ     190,000 
 งบรายจายอ่ืน        

1.1 คาใชสอย        
 - คาจางเหมาบริการ(รายงาน

ประจําป) 
1 คร้ังๆละ 250 เลมๆละ 400 บาท 100,000 

 - คาจางทําสารสนเทศ 2 คร้ังๆละ 200 เลมๆละ 50 บาท 20,000 
 - คาจางทําแผนการใชจาย

งบประมาณ(งบแผนดิน,งบ บกศ.
,งบ กศ.บป.,และงบบัณฑิต
วิทยาลัย) 

1 คร้ังๆละ 400 เลมๆละ 700 บาท 70,000 

2 การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

      60,000 

 งบรายจายอ่ืน        
2.1 คาใชสอย        

 - คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและยานพาหนะ 15 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 4,000 บาท 60,000 
3 การอบรมการจดัทํางบประมาณ

รายจายประจําป 2554 
      15,700 

 งบรายจายอ่ืน        
3.1 คาตอบแทน        

 - วิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 
3.2 คาใชสอย        

 - อาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500 
 - อาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อ 100 บาท 3,000 
 - คาท่ีพักวิทยากร 1 คนๆละ 1 คืนๆละ 600 บาท 600 
 - คาพาหนะ 1 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 2,000 บาท 2,000 

3.3 คาวัสดุ   1 คร้ังๆละ 5,000 บาท 5,000 
4 ดําเนินงานพัสดุ ธรุการและ

ติดตอประสานงาน   
      134,300 

4.1 คาตอบแทน        
 - คาอาหารทาํการนอกเวลา

ราชการ 
7 
 
7 

คนๆละ 
 

คนๆละ 

20 
 
5 

วันๆละ 
 

วันๆละ 

200 
 

400 

บาท 
 

บาท 

28,000 
 

14,000 
4.2 คาวัสดุ       92,300 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   400,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. การวางแผนการจัดทํางบประมาณ 
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
3. การจัดเก็บสถิตกิารศึกษาและสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
4. บุคลากรไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานและประสทิธิภาพการทํางาน 
5. การรายงานตดิตามการใชจายงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. แผนการใชจายงบประมาณทั้ง 4 ประเภท 
1.2. จํานวนการติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส 
1.3. จํานวนเอกสารรายงานประจาํป 1 ป 
1.4. จํานวนเอกสารสารสนเทศ 2 ภาคการศึกษา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบสรุปผลการดาํเนินงาน 



 
 

 

255

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี

 
2.2.3 กองบริการการศึกษา 
 2.2.3.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : ลักขณา  เตชวงษ 
  

หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลาการ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่ตองเก่ียวของกับการจัดทําขอมูล และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการไปติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงาน
ของกองบริการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชปฏิบัติ ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค   
1. เ พ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสํานักงาน 10 ครั้ง 
1.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษา และบริการงานหลักสูตรและแผนการเรยีน การ

ประมวลผลนักศึกษาและ อาจารย 
10,000 ครั้ง 

1.3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษาหลังสาํเร็จการศึกษาไปแลว 100 คน 
1.4 เบิกคาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 10 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ใหบริการแนะนาํ ปรึกษา เก่ียวกับหลักสูตรและแผนการเรียน การวัดและประเมินผล กฎระเบยีบตางๆ 

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
2.2. ใหบริการออกหลักฐานใบรายงานผลการศึกษาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
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1. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ใหบริการแนะนาํตอบคําถามนกัศึกษาคนละไมเกิน 20 นาที 
3.2. การออกใบรายงานผลการศึกษาสําหรับนักศกึษาที่จบไปแลว สามารถรับไดภายใน 7 ชัว่โมง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อวสัดุ  อุปกรณสํานักงาน             
2 ใหคําแนะนําปรกึษา             
3 ออกเอกสารใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่สาํเร็จ

การศึกษา 
            

4 คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อวสัดุ  อุปกรณสํานักงาน 10 ครั้ง 3 3 2 2 
2 ใหคําแนะนําปรกึษา 10,000 ครั้ง 2,500 2,500 2,500 2,500 
3 ออกเอกสารใบรายงานผลการศึกษา

ของนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา  เชน  
ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบ
ปริญญาบตัร ใบรับรองคุณวฒุ ิ

100 คน 20 30 30 20 

4 คาซอมบํารุงครภุัณฑ 4 ครั้ง 1 1 1 1 
5 เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 10 ครั้ง 3 3 2 2 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อวสัดุ  อุปกรณสํานักงาน 148,000 37,000 37,000 37,000 37,000 
2 คาซอมบํารุงครภุัณฑ  เชน  เครื่อง

คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
อัดสําเนา 

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3 คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 รวมทั้งส้ิน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 จัดซื้อวสัดุ  อุปกรณสํานักงาน 10 คร้ังๆละ 10 รายการๆละ 1,480 บาท 148,000 
2 คาซอมบํารุงครภุัณฑ  เชน  

เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องอัดสําเนา 

4 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ 10,000 บาท 40,000 

3 คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 10 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,200 บาท 12,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   200,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. กองบริการการศึกษาใหคําแนะนํา  ปรึกษานักศึกษา  อาจารยไดอยางถูกตองชัดเจน 
2. สามารถออกเอกสารสําคญั  เชน  ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบปรญิญาบัตร  ใบแทนใบรับรอง

คุณวุฒิ  ไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาสามารถเขาใจหลักสตูร  และเลือกรายวิชาลงทะเบียนและบริหารจัดการตัวเองได 
1.2. ระยะเวลาการใหบริการขอใบรายงานผลการศกึษาที่สาํเร็จการศึกษาไปแลวภายใน 7 ชั่วโมง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.2. แบบรายงานการขอเอกสาร  เชน  ใบรายงานผลการศึกษาในเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

   ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554) 
        นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553) 
 ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคม
และประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร: พัฒนาและจดัการศึกษาโดยมุงเนนสาขาที่เปนความตองการของประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
                 2.4  ความสอดคลองกับตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ 2552)   
 ตัวชี้วดัที่  4  ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยทวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศกึษา 
 ตัวชี้วดัที่  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 

2.2.4 กองพัฒนานักศึกษา 
 2.2.4.1 งานบรหิารจดัการงานสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา 

 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา :  
  

หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในหนวยงาน ยอมตองอาศัยทั้งบุคลากร เครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณตาง ๆ การ
บริหารจัดการงานสํานักงาน จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ืออํานวยความสะดวกทั้งบุคลากรและผูมาใชบริการ เพราะงาน
บริการน้ันถือวาเปนวัตถุประสงคหลักของการบริหารงานสํานักงาน 
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 กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการที่เก่ียวของเปน
ภารกิจหลัก ดังนั้น ความพรอมในดานอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่จะตองใชในการดําเนินงานจะตองมีการจัดหาใหเพียงพอ
ตอการใชงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานการดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณมากยิ่ง
ข้ีน 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานอยางตอเนื่อง 
2. เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจดัการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการทํางานใหกับบคุลากรในหนวยงาน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2 คณาจารย เจาหนาที ่ 200 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการจัดเตรียมการใหบริการและประชาสัมพันธขาวสารกับนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํเอกสารเผยแพร/สื่อประชาสมัพันธ/ปาย
ประชาสัมพันธ  

            

2 ดําเนินการอนุมัติเบิกจายวสัด-ุอุปกรณสํานักงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการงานสํานักงานฯ ครั้ง 4 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการงานสํานักงานฯ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 รวมทั้งส้ิน 25,000  25,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1  กิจกรรมหลักที่  1  บริหาร

จัดการงานสํานักงานฯ 
     

1.1 คาใชสอย       50,000 
 - คาจัดทําเอกสารเผยแพร/สื่อ

ประชาสัมพันธ/ปา
ประชาสัมพันธ  

       
50,000 

1.2 คาวสัด ุ       150,000 
 - คาวสัด-ุอุปกรณ/เครื่องใช

สํานักงาน 
       

150,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   200,000 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ   
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย ที่มีตอการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกตแิละภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2. คณาจารย เจาหนาที ่จํานวน 200 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 

ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 

1. งานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 

1.1 งานบริหารจัดการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11.5.4.2 งานบริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: 1.) ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ

หรือนําไปใชงาน ( เร่ือง) 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 4,023,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา : ผศ.จินตนา   เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม    สืบสานโครงการอัน



 
 

 

260

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวาเปนกระบวนการสรางองคความรู
และภูมิปญญาที่สําคัญยิ่ง จึงไดกําหนดใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนหนวยงานนี้
ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการวิจัยโดยตรง ดังนั้นสถาบันวิจัยฯจึงไดจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นข้ึนเพ่ือปฏิบัติ
ตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย เน่ืองจากการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสามารถในการปองกันและแกไขปญหาของ
ทองถิ่น อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน และมีสังคมที่อยูเย็นเปนสุข 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัในการเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนํา

ชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัทีท่ําใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภมิูใจใน

ศิลปวฒันธรรมของทองถิ่นและของชาต ิ
4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในการรกัษาและใชประโยชนจากมรดก

โลกทางวฒันธรรมเพื่อการเพิม่มูลคาทางดานการทองเทีย่ว 
5. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัในการพฒันาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชพีของคนในทองถิ่น 
6. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัในการสงเสรมิและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ
7. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวจิยัตามศาสตร/สาขาวิชาบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น     
8. ภูมิปญญาไทย และภมิูปญญาสากล 
9. เพ่ือเสริมสรางและพฒันาเครอืขายการวิจยัและการบริการวชิาการในระดับชาตแิละระดับนานาชาติในการนํา

ผลงานวชิาการไปใชประโยชน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 โครงการใหม                      11 โครงการ  
1.2 โครงการที่จะแลวเสร็จ    11 โครงการ  

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่พิีมพเผยแพรในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ หรืองานวจิัยหรือ  งาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจน โดยเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการวิจัย  จํานวน 11  โครงการ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการที่จะแลวเสรจ็     จํานวน   11 โครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน  2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะหัน ดินขาว ทรายและ
ข้ีเลื่อย เพ่ือใชทําเตาเผา 1,300  องศาเซลเซียส 

            

2 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาเพ่ือสืบสานภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม
ทองถิ่น 

            

3 การพัฒนาศักยภาพของจุลินทรียทองถิ่นเพ่ือระบบ
การเกษตรแบบยั่งยืนในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง 

            

4 การผลติเอทานอลที่อุณหภูมิสงูจากมันเสนทีย่อยดวยเชื้อ
รา กับการหมักแบบแบตช และรีพีท-แบตช โดยยสีต 
Issatchenkia orientalis 

            

5 การพัฒนาโปรแกรมบรหิารงานพัสด ุสําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 การศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิท์างชีวภาพของ
กลอย ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร 

            

7 การพัฒนาความรูของเกษตรกรผูผลติขาวในการเพิ่ม
ผลผลิตโดยใชปุยชีวภาพจากสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

            

8 ชุดโครงการ “การใชประโยชนจากจุลินทรยีใน  การ
ควบคุมทางชีวภาพ” 

            

9 การวิจัยเชิงปฏบัิติการอยางมีสวนรวมของผูสูงอายุที่มีจิต
อาสา ในชมรมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกัน
ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            

10 แนวทางการพฒันาการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนการทองเที่ยว เขตภาคกลาง 

            

11 การพัฒนาเครือ่งฟงเสียงหัวใจและบันทึกเสยีงหัวใจ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือชวยในการ วินิจฉยัโรคหัวใจเบื้องตน 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะ
หัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย เพ่ือใช
ทําเตาเผา 1,300  องศาเซลเซียส 

1 โครง
การ 1 

2 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจดัการศึกษาเพ่ือสืบ
สานภมิูปญญาดานภาษาและ
วรรณกรรมทองถิ่น 

1 โครง
การ 1 

3 การพัฒนาศักยภาพของจุลินทรีย
ทองถ่ินเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อางทอง 

1 โครง
การ 1 

4 การผลติเอทานอลที่อุณหภูมิสงูจาก
มันเสนทีย่อยดวยเชื้อรา กับการหมัก
แบบแบตช และรีพีท-แบตช โดย
ยีสต Issatchenkia orientalis 

1 โครง
การ 1 

5 การพัฒนาโปรแกรมบรหิารงานพัสด ุ
สําหรับโรงเรยีนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
อางทอง 

1 โครง
การ 1 

6 การศึกษาองคประกอบทางเคมีและ
ฤทธิท์างชีวภาพของกลอย ขมิ้นชัน 
และฟาทะลายโจร 

1 โครง
การ 1 

7 การพัฒนาความรูของเกษตรกร
ผูผลิตขาวในการเพิ่มผลผลติโดยใช
ปุยชีวภาพจากสาหรายสีเขียวแกมน้ํา
เงิน 

1 โครง
การ 1 

8 ชุดโครงการ “การใชประโยชนจาก
จุลินทรียใน  การควบคุมทาง
ชีวภาพ” 

1 โครง
การ 1 

9 การวิจัยเชิงปฏบัิติการอยางมีสวนรวม
ของผูสูงอายทุีมี่จิตอาสา ในชมรม
ผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันปญหาสุขภาพของผูสงูอายุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 โครง
การ 1 

10 แนวทางการพฒันาการจัดการทาง
การตลาดของวสิาหกิจชุมชนการ
ทองเที่ยว เขตภาคกลาง 

1 โครง
การ 1 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 การพัฒนาเครือ่งฟงเสียงหัวใจและ
บันทึกเสียงหัวใจอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
ชวยในการ วินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องตน 

1 โครง
การ 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะหัน ดิน
ขาว ทรายและขี้เลื่อย เพ่ือใชทําเตาเผา 
1,300  องศาเซลเซียส 

365,950 
146380 109785  109785 

2 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจดัการศกึษาเพ่ือสืบสานภูมิปญญา
ดานภาษาและวรรณกรรมทองถิ่น 

215,950 
86380 64785  64785 

3 การพัฒนาศักยภาพของจุลินทรียทองถิ่น
เพ่ือระบบการเกษตรแบบยั่งยนืในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาและจังหวดัอางทอง 

698,925 279570 209677.5  209677.5

4 การผลติเอทานอลที่อุณหภูมิสงูจากมัน
เสนทีย่อยดวยเชื้อรา กับการหมักแบบ
แบตช และรีพีท-แบตช โดยยสีต 
Issatchenkia orientalis 

298,925 
119570 89677.5  89677.5 

5 การพัฒนาโปรแกรมบรหิารงานพัสด ุ
สําหรับโรงเรยีนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

248,925 99570 74677.5  74677.5 

6 การศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ทางชวีภาพของกลอย ขมิ้นชนั และฟา
ทะลายโจร 

298,925 119570 89677.5  89677.5 

7 การพัฒนาความรูของเกษตรกรผูผลติขาว
ในการเพิ่มผลผลิตโดยใชปุยชวีภาพจาก
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

265,950 106380 79785  79785 

8 ชุดโครงการ “การใชประโยชนจาก
จุลินทรียใน  การควบคุมทางชีวภาพ” 898,925 359570 269677.5  269677.5

9 การวิจัยเชิงปฏบัิติการอยางมีสวนรวมของ
ผูสูงอายทุี่มีจิตอาสา ในชมรมผูสูงอายุ 
เพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันปญหา
สุขภาพของผูสงูอายุ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

215,950 

86380 64785  64785 

10 แนวทางการพฒันาการจัดการทาง
การตลาดของวสิาหกิจชุมชนการ
ทองเที่ยว เขตภาคกลาง 

248,925 99570 74677.5  74677.5 

11 การพัฒนาเครือ่งฟงเสียงหัวใจและ
บันทึกเสียงหัวใจอิเล็กทรอนิกสเพ่ือชวยใน
การ วินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องตน 

265,950 106380 79785  79785 

 รวมทั้งส้ิน 4,023,300 1,609,320 1,206,990  1,206,990 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบาง

ปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย 
เพ่ือใชทําเตาเผา 1,300  องศา
เซลเซียส 

    365,950  

2 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา

      215,950  
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
เพ่ือสืบสานภูมิปญญาดานภาษา
และวรรณกรรมทองถิ่น 

3 การพัฒนาศักยภาพของจุลินทรีย
ทองถิ่นเพ่ือระบบการเกษตรแบบ
ยั่งยืนในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาและจังหวดั
อางทอง 

      
698,925 

4 การผลติเอทานอลที่อุณหภูมิสงู
จากมันเสนที่ยอยดวยเชื้อรา กับ
การหมักแบบแบตช และรีพีท-
แบตช โดยยีสต Issatchenkia 
orientalis 

      
298,925 

5 การพัฒนาโปรแกรมบรหิารงาน
พัสด ุสําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

      
248,925 

6 การศึกษาองคประกอบทางเคมี
และฤทธ์ิทางชวีภาพของกลอย 
ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร 

      
298,925 

7 การพัฒนาความรูของเกษตรกร
ผูผลิตขาวในการเพิ่มผลผลติ
โดยใชปุยชีวภาพจากสาหรายสี
เขียวแกมน้ําเงิน 

      
265,950 

8 ชุดโครงการ “การใชประโยชน
จากจุลินทรยีใน  การควบคมุทาง
ชีวภาพ” 

      
898,925 

9 การวิจัยเชิงปฏบัิติการอยางมี
สวนรวมของผูสูงอายทุี่มีจติอาสา 
ในชมรมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสรมิ
สุขภาพและปองกันปญหา
สุขภาพของผูสงูอายุ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

  
215,950 

10 แนวทางการพฒันาการจัดการ
ทางการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนการทองเที่ยว เขตภาค
กลาง 

  
248,925 

11 การพัฒนาเครือ่งฟงเสียงหัวใจ
และบันทึกเสียงหัวใจ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือชวยในการ 
วินิจฉยัโรคหัวใจเบื้องตน 

  
265,950 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา จํานวน    216 คน 
2. นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,000 คน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน    300 คน 
4. ผูบรหิารและบคุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน   200 คน 
5. ประชาชนทั่วไป             จํานวน    500 คน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 รายงานประจาํป 
3.2 SAR 
3.3 แบบอนุญาตไปราชการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.4 ความสอดคลองกับ ก.พ.ร.  
มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผล 
ประเด็นการประเมินผล : มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
ตัวชี้วดัที่ 4.2.1 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพ เผยแพรในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรอืนักวิจัยประจํา 
ตัวชี้วดัที่ 4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา 
2.5 ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษา ของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2551) 
ตัวบงชีท้ี่ 4.2  มีระบบบรหิารจดัการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (เปาหมาย 

ที่คะแนน 3) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย  

ประจํา(เปาหมายที่คะแนน 3) 
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจาํ (เปาหมายคะแนน 1) 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี
 

แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1 งานบริหารจัดการศึกษา 

1.1.1 สถาบันอยุธยาศึกษา 
1.1.1.1 งานพัฒนาบุคลากร 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายบริหาร) : นางศรีเวียง   ไตชิละสุนทร  
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หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จดัตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวทิยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ใหทํา

หนาทีใ่นดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  จึงไดกําหนดเปาหมายในการดาํเนินงาน โดยมุง
ปลูกฝงคานยิม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย และ
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจดัใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือมุงเนนพัฒนา
ศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ไดพัฒนาศักยภาพในการทํางาน  ใหทันตอเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือให
สามารถดําเนินการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาอาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ มีโอกาสเรียนรูสิ่งที่เปนนวัตกรรมทางดาน ประวัติศาสตร

ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  
2. เพ่ือใหอาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานประวัติศาสตร  

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพ่ือใหอาจารย และบุคลากร  เจาหนาที่ ไดมีโอกาสปรับปรุงงานบริการ  งานทางวิชาการ อยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  3 ครั้ง 
1.2 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศกึษาไดรับการพัฒนา 10 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
อาจารย  บุคลากร  และเจาหนาที่ในสํานักงานไดรับการพัฒนาดานบุคลากร และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
       อาจารย  บุคลากร และเจาหนาที่ในสํานักงานไดรับการพัฒนาดานบคุลากร ตลอดทั้งป 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จดักิจกรรม             
2 เสนอรายชื่อผูเขาประชมุ /อบรม / สมัมนา             
3 เดินทางไปรวมประชุม / อบรม / สัมมนา             
4 ทํารายงานผลการเดินทาง             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม 
สัมมนา   3 ครั้ง  1 1 1 

2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 3 ครั้ง  1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม สัมมนา  7,000  2,500 2,500 2,000
2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000  1,000 1,000 1,000
 รวมทั้งส้ิน 10,000  3,500 3,500 3,000 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม 

สัมมนา   
2 คร้ังๆละ 2 รายการๆละ 2,500 บาท 5,000 

  1 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ 2,000 บาท 2,000 
2 คายานพาหนะและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
3 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ 1,000 บาท 3,000 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   10,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ มีโอกาสเรียนรูและพัฒนาสิ่งที่เปนนวัตกรรมทางดาน ประวัตศิาสตร
ศิลปวฒันธรรม  และภมิูปญญาทองถิ่น  

2. อาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานประวัติศาสตร  
ศิลปวฒันธรรม และภมิูปญญาทองถิ่น 

3. อาจารย และบคุลากร  เจาหนาที่ ไดมีโอกาสปรับปรุงงานบรกิาร  งานทางวชิาการ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
จํานวนบุคลากรของสถาบันอยธุยาศึกษาเขารวมประชุม / อบรม/สัมมนา ตามเปาหมายที่ตัง้ไว 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. แบบประเมินผลกอนการประชมุ / อบรม/สัมมนา 
3.2. แบบประเมินผลหลังการประชมุ / อบรม/สัมมนา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.1.2 โครงการจัดนิทรรศการบรรยายภาพพิพธิภัณฑพื้นบานดานอยุธยาศกึษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 55,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษาฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพรฯ : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวทิยาลัยราชภฏั พ.ศ.2547 ใหทํา

หนาทีใ่นดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจยัศลิปวฒันธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมใหนักศึกษาและชุมชนอนุรักษ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศกึษา  ไดพิจารณาเห็นวาการจดัทําพิพิธภัณฑเปนสถาบันบรกิารสารสนเทศที่จัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงครูปแบบ เน้ือหา และหนาทีแ่ตกตางกันไปตามความเปาหมายในการจดัตั้ง แตมีเปาหมายหลักอยางเดียวกัน
คือเก็บรักษาและจัดแสดงจติสํานึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ สําหรับวตัถสุิ่งของที่เก็บและจดัแสดงในพิพิธภัณฑอาจ
เคลื่อนยายเปลีย่นแปลงและหมุนเวียนได ในการจัดทําพิพิธภัณฑพ้ืนบานและนทิรรศการดานอยุธยาศึกษานั้นจะเนนการ
ใหบริการแกสาธารณชนเพื่อประโยชนในการศึกษา สันทนาการ ดึงดดูนักทองเที่ยว แสดงความภูมิใจของทองถิ่น หรือ
แสดงเหตุการณในประวตัิศาสตรโบราณคด ี ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก ดังนั้น จงึไดจัดทํานทิรรศการบรรยายภาพดานอยุธยาศึกษาเชิงประวัติศาสตร ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นข้ึนในรูปแบบพพิิธภัณฑพ้ืนบานตลอดจนเปนการสรางองคความรูของวิถชีีวติในทองถิ่นมรดกโลกและ
นําไปสูการพัฒนามหาวทิยาลยัใหเปนศูนยกลางของเมืองสําคัญในดานการทองเทีย่วของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศูนยทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนองคความรูของวิถี

ชีวิตในแหลงมรดกโลก 
2. เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ เผยแพร สงเสริมงานศิลปวัฒนธรรมดานวิถีชีวิตที่

กําลังจะสูญหายไปในรูปแบบพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
3. เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภูมิปญญาไทยแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปที่สนใจ พรอมทั้งตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางของเมืองสําคัญในการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทํานิทรรศการบรรยายภาพพิพิธภัณฑพ้ืนบานดานอยุธยาศึกษา 3 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขาชมพิพิธภัณฑและนิทรรศการไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขาชมพพิิธภัณฑและนทิรรศการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. การนําความรูไปใชของผูเขาชมพิพิธภัณฑและนิทรรศการไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 7 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 เมษายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 จัดจางผูเชีย่วชาญ             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 ดําเนินโครงการ             
5 ประชาสัมพันธเปดพิพิธภัณฑพ้ืนบาน             
6 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํนิทรรศการบรรยายภาพ
พิพิธภัณฑพ้ืนบานดานอยุธยาศึกษา 3 เรื่อง  3   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํนิทรรศการบรรยายภาพพิพิธภัณฑ
พ้ืนบานดานอยธุยาศึกษา 55,000  55,000   

 รวมทั้งส้ิน 55,000  55,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดัทาํ

นิทรรศการบรรยายภาพ
พิพิธภัณฑพ้ืนบานดานอยุธยา
ศึกษา 

    55,000 

1.1 คาใชสอย       41,500  
 - จางเหมาทําบอรดผาไวนิล

โครงไมพ้ืนไมอัด จํานวน  6 
รายการ พรอมติดตั้ง 

6 รายการละ 6 บอรดละ   23,500  

 บอรดขนาด 1.60 * 2.50 ม.  1 รายการละ 1 บอรดละ 2,800 บาท 2,800 
 บอรดขนาด 1.80 * 2.50 ม. 1 รายการละ 1 บอรดละ 3,200 บาท 3,200 
 บอรดขนาด 2.00 * 2.50 ม. 1 รายการละ 1 บอรดละ 3,500 บาท 3,500  
 บอรดขนาด 2.45 * 2.50 ม. 1 รายการละ 1 บอรดละ 4,300 บาท 4,300  
 บอรดขนาด 2.75 * 2.50 ม. 1 รายการละ 1 บอรดละ 4,800 บาท 4,800 
 บอรดขนาด 2.80 * 2.50 ม. 1 รายการละ 1 บอรดละ 4,900 บาท 4,900 
 - จางเหมาทําบอรดครอบเสา

แสดงภาพถายโบราณ จํานวน 
1 รายการ (จํานวน 4 เสา)
พรอมติดตั้งวสัดุ : ไมอัด MDF 
ขนาด 10 มม.+โครงไม ขนาด   
0.60-0.60-3.50 ม. กรอบเสา
พรอมไมลายฉลุ 

1 รายการละ 1 เสาละ 4,500 บาท 18,000 

1.2 คาวสัด ุ       13,500 
 - คาทาํปายประชาสัมพันธ       7,000 
 - คาจัดทําเอกสารเผยแพร

นิทรรศการ 
      6,500 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   55,000 
หมายเหตุ  สามารถถัวเฉล่ียทุกรายการ    
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. สถาบันอยุธยาศึกษาไดเปนแหลงเรียนรูดานพิพิธภัณฑพ้ืนบานของจังหวดัพระนครศรีอยธุยาอีก 1 แหลง 
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผูสนใจทั่วไปไดเพ่ิมพูนความรูดานวถิีชวีิตจากการเขาชมพพิิธภัณฑ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผูสนใจทั่วไป 100 คน 
1.2. จํานวนนทิรรศการบรรยาย      3 เรื่อง  

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ผูสนใจทั่วไปที่เขาชม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการใหบริการของหนวยงาน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขาชม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.1.1.3 โครงการเผยแพรวฒันธรรม ประเพณี ในโอกาสวันสําคญัของชาต ิ
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษาฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพรฯ : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวทิยาลัยราชภฏัพ.ศ.2547 ใหทํา

หนาทีใ่นดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจยัศลิปวฒันธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมใหนักศึกษาและชุมชนอนุรักษ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวาควรจดัโครงการเผยแพรวัฒนธรรมในโอกาสวันสาํคัญของชาติ เพ่ือ
เปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรยีน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสําคญัและรวมกันสงเสริม อนุรักษ เผยแพร
วัฒนธรรม ประเพณีของชาติใหยั่งยืนสืบไป  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
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2. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน และประชาชนไทยไดเห็นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมเผยแพรวันสําคัญของชาติ เชน วันเขาพรรษา วันแม 2 ครั้ง 
1.2 ผูเขารวมโครงการ 50 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมโครงการ  รอยละ 85  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญของชาตทิี่ไดรับ 
2.2. ผูเขารวมโครงการ รอยละ  80  มีความพึงพอใจเก่ียวกับการเผยแพรวันสําคัญของที่ไดรับ 
2.3. ผูเขารวมโครงการ รอยละ  75  สามารถนําความรูไปใชในชวีิตประจําวันได  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 จัดทาํเอกสารเชิญรวมงาน             
4 ประชาสัมพันธโครงการ             
5 ดําเนินโครงการ             
6 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมเผยแพรวันเขาพรรษา 1 ครั้ง    1 
2 จัดกิจกรรมเผยแพรวันแม 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมเผยแพรวันเขาพรรษา 10,000    10,000 
2 จัดกิจกรรมเผยแพรวันแม 10,000    10,000 
 รวมทั้งส้ิน 20,000    20,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดักิจกรรม

เผยแพรวันเขาพรรษา 
    10,000 

1.1 คาใชสอย       6,000  
 - คาจัดตกแตงสถานที่ ดอกไม 1 รายการละ 2 ชุดละ 1,500 บาท 3,000  
 - คาจางแสดงดนตรี – นาฏศิลป

ไทย 
1 รายการละ 2 ชุดละ 1,500 บาท 3,000 

1.2 คาวสัด ุ     4,000 
 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการละ 3 ผืนละ 800 บาท 2,400 
 - คาถายเอกสารเผยแพรความรู 1 ครั้งละ 100 ชุดละ 16 บาท 1,600 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จดักิจกรรม

เผยแพรวันแม 
      10,000

2.1 คาใชสอย       6,000 
 - คาจัดตกแตงสถานที่ ดอกไม 1 รายการละ 2 ชุดละ 1,500 บาท 3,000 
 - คาจางแสดงดนตรี – นาฏศิลป

ไทย 
1 รายการละ 2 ชุดละ 1,500 บาท 3,000

2.2 คาวสัด ุ      4,000
 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการละ 3 ผืนละ 800 บาท 2,400
 - คาถายเอกสารเผยแพรความรู 1 ครั้งละ 100 ชุดละ 16 บาท 1,600
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน      20,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษาและคณาจารยไดรวมกันสงเสริม อนุรักษสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการปลูกฝงในสิ่งที่ดีงาม และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
3. นักเรียน นักศึกษา คณาจารยไดเห็นคุณคาในวันสําคัญตาง ๆ ของประเทศมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษา คร ูอาจารย 50 คน 
1.2. จํานวนกิจกรรม      2 ครั้ง  

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
1.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
1.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

1.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.1.4 ศึกษา วิจัย การฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในจังหวดัอยธุยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 85,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริม พัฒนางานวิชาการ : ผูอํานวยการสถาบันฯ 
  

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดตีเปนราชธานีเกาที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีคุณคาและไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกดวยเหตุผลที่วาอยุธยามีความเปนเยีย่มในการเลือกสรรทาํเลทีต่ั้งเมืองในตําแหนง
ที่ชุมนุมของแมนํ้า มีการออกแบบผังเมืองอยางซับซอนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศยัการสญัจรทางน้าํเปนหลักอันเปน
ธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานแบบไทยๆ ลักษณะดังกลาวเอ้ืออํานวยตอการรักษาพระนคร            การปองกันการรุกราน
ของขาศึกศัตรแูละการจัดระบบสาธารณูปการไดอยางเหมาะสมกับสังคมเมอืง จนสามารถพัฒนาการสูความรุงเรืองในยาม
สงบสุข พรอมทั้งมีวถิีชีวติเปนเอกลักษณ ปจจุบันจากที่อารยธรรมตะวันตกแพรหลายเขามาทําใหวถิีชีวติของคนอยุธยา
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป คนรุนใหมมองไมเห็นถึงคุณคาวฒันธรรม ประเพณี ความเปนอยูอยางในแบบดั้งเดมิ จนบางอยาง
เกือบสูญหายไป สถาบนัอยุธยาศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาทีใ่นดานการทาํนุบํารงุศิลปวฒันธรรม
เห็นสมควรที่จะไดมีการศึกษา คนควา วิจยั รวบรวมขอมลู ชุมชนทีมี่คณุคาทางประวตัิศาสตร เพ่ือนํามาอนุรักษ และ
สงเสรมิการทองเที่ยวใหเปนทีรู่จักกันอยางแพรหลายตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือศึกษา สํารวจและวิจัย ฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในจังหวัดอยุธยาที่กําลังจะสูญหายไปใหกลับมามีรูป

แบบอยางเดิม 
2. เพ่ือสงเสริมใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการฟนฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนเอง 
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชนในทองถิ่นรวมกันอนุรักษ และตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิมเพ่ือพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

เปาหมาย    
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูเขารวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในทองถิ่น 40 คน 
1.2 งานวิจัยเพ่ือฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในอยุธยา 1 ชิ้นงาน 
1.3 จัดพิมพงานวจิยัเพ่ือเผยแพร 100 เลม 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คนในชมุชนมคีวามรูความเขาใจในการฟนฟชูมุชนไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. คนในชมุชนมคีวามพึงพอใจในการฟนฟูชุมชนไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. คนในชมุชนสามารถนาํความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 จัดเวทีอภิปราย             
4 เก็บและรวบรวมขอมูล             
5 ประชาสัมพันธ             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 จัดพิมพงานวจิยัเผยแพร             
7 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ในทองถิ่น 2 ครั้ง 1 1   

2 จัดจางเก็บและวิเคราะหขอมูล
งานวิจัย 1 ชิ้นงาน  1   

3 จัดพิมพงานวจิยัเพ่ือเผยแพร 100 เลม    100 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรยีนรูใน
ทองถิ่น 15,000 7,500 7,500   

2 จัดจางเก็บและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 60,000  60,000   
3 จัดพิมพงานวจิยัเพ่ือเผยแพร 10,000    10,000 
 รวมทั้งส้ิน 85,000 7,500 67,500  10,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดัเวที

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ทองถิ่น 2 คร้ัง 

     15,000

 - คาสมนาคุณวทิยากรผูให
ขอมูลการทําวจิัย     

3 ชม.ละ 10 คนละ 300 บาท 9,000 

 - คายานพาหนะ/ นํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

1 รายการละ 2 ครั้งละ 3,000 บาท 6,000

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จดัจางเกบ็
และวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
จํานวน  1 ชิ้นงาน 

      60,000

 - จางเหมาเก็บและรวบรวม
ขอมูล 

1 ชิ้นงานละ 1 เรื่องละ 30,00
0 

บาท 30,000 

 - จางเหมาวิเคราะหขอมูล 1 ชิ้นงานละ 1 เรื่องละ 30,30
0 

บาท 30,000

3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จดัพิมพ
งานวิจัยเพ่ือเผยแพร 

      10,000

 - คาถายเอกสารพรอมจัดทํา
รูปเลม 

1 รายการละ 100 เลมละ 100 บาท 10,000

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน      85,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเกิดความรัก และเห็นคุณคาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากยิ่งข้ึน 
2. เยาวชน ประชาชนในทองถิ่นไดรวมกันอนุรักษ และตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของวิถีชีวิตแบบ 

ดั้งเดิมมากยิ่งข้ึน 
3. การชุมชนแบบดั้งเดิมสามารถพัฒนาไปสูแหลงทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมอภิปราย     จํานวน  40 คน 
1.2. จํานวนงานวิจยัเพ่ือฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในอยุธยา  จํานวน 1 ชิ้นงาน  
1.3. จํานวนงานวิจยัเพ่ือเผยแพร    จํานวน 100 เลม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมอภิปราย 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบตอบรับจากผูทีไ่ดรับเอกสารงานวิจัย 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.1.1.5 โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ  
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายอนุรักษ สงเสริม เผยแพร : ผศ.จินดา  นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหทํา

หนาที่ในการศึกษา คนควา วิจัยดานอยุธยาศึกษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม
ใหนักศึกษา และ ชุมชน ไดรวมกันอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว ทาง
สถาบันอยุธยาจัดใหมีโครงการเชิดชูเกียรติศิษยเกาและบุคคลผูมีผลงานดีเดนดานศิลปวัฒนธรรมเขารับรางวัล “บุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ” ประจําป 2553 ข้ึนเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับนักศึกษาที่จบการศึกษาและบุคคลที่ไดทํา
ประโยชนใหกับสังคมดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบเนื่องตลอด
ระยะเวลาอยางนอย 5 ป โดยการมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ประจําป 2553 ใหเปนที่ยอมรับทั้งในทองถิ่นและ
ประเทศ อีกทั้งเปนการสงเสริมสนับสนุนผูที่มีความรักในการทํางานใหกับสังคมดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสืบไป  
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับนักศึกษาที่จบการศึกษาและบุคคลที่ไดทําประโยชนใหกับสังคมดาน

ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนผูที่มีความรักในการทํางานใหกับสังคมดานการศึกษา การอนุรักษ สงเสริม  

เผยแพรศิลปวฒันธรรม และภมิูปญญาทองถิน่ไดเปนตัวอยางที่ดีใหกับเยาวชนและบุคคลทัว่ไป 
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชนในทองถิ่น หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันอนุรักษ และตระหนักถึง

คุณคาความสําคัญของการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งบุคคลที่ทํางานใหกับสังคม เพ่ือพัฒนา
ไปสูการมีสวนรวมในลักษณะสังคมตนแบบ 

4. เพ่ือแสดงศักยภาพของบุคลากรทางดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในกรุงเกาใหเปนที่
ยอมรับของสังคมและสาธารณชนตลอดจนเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

5. ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพ่ือพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน 
1.2 ผูไดรับรางวลั 10 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 จัดทาํเอกสารเชิญสงผลงาน             
4 ประชาสัมพันธ             
5 ดําเนินโครงการ             
6 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานเชดิชูเกียรตผิูมีผลงานดีเดน   1 วัน   1  
2 จัดแสดงผลงานทางวฒันธรรม 10 คน   10  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานเชดิชูเกียรตผิูมีผลงานดีเดน    22,000   22,000  
2 จัดแสดงผลงานทางวฒันธรรม 18,000   18,000  
 รวมทั้งส้ิน 40,000   40,000  
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดังานเชดิชู

เกียรตผิูมีผลงานดีเดน   จํานวน 
1 วัน 

    22,000 

1.1 คาใชสอย      
 - จางบันทึกเทป วีดีโอการจดั

งาน 
1 รายการละ 1 ชิ้นงานละ 1,500 บาท 1,500 

 - จางจัดดอกไมตกแตงสถานที ่ 1 รายการละ 3 ชุดละ 500 บาท 1,500 
 - คาอาหารวาง 200 ชุด 200 ชุดละ 25 บาท 5,000 
 - คาจางทําโลรางวัล 1 รายการละ 10 อันละ 1,000 บาท 10,000 
1.2 คาวัสด ุ       

 - คาปายประชาสมัพันธกิจกรรม 1 รายการละ 2 ผืนละ 800 บาท 1,600 
 - คาวสัดุ  1 ครั้ง    2,400 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จดัแสดงผล

งานทางวฒันธรรม 
      18,000 

2.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนการแสดงผลงาน  3 คน 3 คน 6,000 บาท 18,000  
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     40,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไดรับรูและมีความเขาใจในดานศิลปวัฒนธรรม 
2. ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการอนุรักษ สืบสานถายทอดแกนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไปทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
3. ผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ไดแสดงความสามารถทางดานวัฒนธรรม

ตามสาขาตาง ๆ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม     จํานวน  200 คน 
1.2. จํานวนผูไดรับรางวัล     จํานวน   10 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบตอบรับจากผูทีไ่ดรับเอกสารงานวิจัย 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

 
1.1.1.6  โครงการอบรมดนตรีไทย 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายบริหาร : นางศรีเวียง  ไตชิละสุนทร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
ใหทําหนาที่ในการศึกษา คนควา วิจัยดานอยุธยาศึกษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝง
คานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ไดรวมกันอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  ทาง
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจัดโครงการอบรมดนตรีไทยขึ้น เพ่ืออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ทางดานดนตรี ให
เยาวชนไทยไดตระหนักถึงคุณคาของดนตรีไทย ที่กําลังจะเลื่อนหายไป เน่ืองจากอารยธรรมตะวันตกที่เขามามีบทบาท
ตอเยาวชนไทยจนเห็นไดชัด   

วัตถุประสงค   
1. เพ่ืออนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีของไทยใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี

ไทย  
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก รูคุณคา และเกิดความคิดในการที่จะอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมใหคง

อยูคูชาติไทยสืบไป 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 20 คน 
1.2 ระยะเวลาเขารบัการอบรม 2 เดือน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2552 วันสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมอบรมและประเมินผล       8 ครั้ง  8   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมอบรมและประเมินผล       10,000  10,000   
 รวมทั้งส้ิน 10,000  10,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดักิจกรรม

อบรมและประเมินผล    
    10,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - จางวิทยากร 1 คน  8 ครั้งละ 2 ชม.ละ 400 บาท 6,400 
1.2 คาวัสด ุ       
 - คาถายเอกสารและเกียรติบัตร

ประกอบการจดัอบรม 
1 รายการละ    3,000 

 - คาปายประชาสมัพันธ 1 รายการละ    600 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     10,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา ผูสนใจทั่วไปไดรับความรูและไดรวมกันอนุรักษสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทย 
2. ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนการสอนได 
3. นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  20 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.7 โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิน่จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายบริการวิชาการ : ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหทํา
หนาที่การศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราวและสืบคนขอมูล เก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัด
หนึ่งที่ไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคการ UNESCO ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ดังนั้น
สถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาเห็นแลววาควรจัดโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นข้ึนเพ่ือจะไดมีมัคคุเทศกไวบริการแก
นักทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่งดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปรักและหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมทั้งแหลงทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลก 
2. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู เมืองและชุมชนโบราณในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความรู ความเขาใจการทองเที่ยวที่ถูกตองใหแกชุมชนโดยมีนักเรียน นักศึกษา 

เปนแกนนํา ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาและอนุรักษมรดกโลกใหยั่งยืน 
4. เพ่ือสรางบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเปนมัคคุเทศกทองถิ่นตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให

เปนศูนยกลางของเมืองสําคัญในการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา 40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 มิถุนายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 ขออนุญาต             
3 จัดทาํเอกสารเชิญตาง ๆ             
4 ประชาสัมพันธ             
5 ดําเนินโครงการ             
6 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมและประเมินผลการจัด
โครงการ     2 วัน  2   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรมและประเมินผลการจัดโครงการ    35,000  35,000   
 รวมทั้งส้ิน 35,000  35,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จดัอบรมและ

ประเมินผลการจัดโครงการ    2 
วัน 

    35,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวทิยากร 6 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 
1.2 คาใชสอย       

 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 วันๆละ 100 บาท 10,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่  50 คนละ 4 ม้ือๆละ 25 บาท 5,000 
 - คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 1 วันละ   3,000 บาท 3,000 

1.3 คาวัสด ุ       
 - คาถายเอกสารพรอมจัดทํา

รูปเลม 
1 รายการ 60   6,000 

 - คาวสัดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ 

1-20 รายการ    13,800 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     35,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา ผูสนใจทั่วไปไดรับความรูเพ่ิมเติมดานประวัติศาสตรมากยิ่งข้ึน 
2. ไดมัคคุเทศกนําเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่มีขอมูลดานประวัติศาสตรที่ถูกตอง 
3. ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกรักและหวงแหน โบราณสถานและสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในเมืองมรดกโลก 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา  จํานวน  40 คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.8 โครงการสงเสริมคณุธรรม และจริยธรรม 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10, 000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา ฝายบริหาร : นางศรีเวียง  ไตชิละสุนทร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหทํา
หนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมใหนักศึกษาและชุมชนอนุรักษ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา  ควรที่จะไดมีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนการปลูก
จิตสํานึกใหเกิดความเกรงกลัวและละอายตอบาป เกิดความสํานึกชอบ ชั่ว ดี  มีความกตัญูตอผูมีพระคุณและมีความเอื้อ
อาทรตอผูอ่ืนซึ่งเปนสิ่งที่นักศึกษา ควรไดประพฤติปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่มี
คุณภาพตอไปในอนาคต  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพ่ือสามารถนําคุณธรรม จริยธรรม ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 500 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมโครงการ  รอยละ 85  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จรยิธรรมที่ไดรับ 
2.2. ผูเขารวมโครงการ รอยละ  80  มีความพึงพอใจเก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรมที่ไดรับ 
2.3. ผูเขารวมโครงการ รอยละ  75  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม     1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม    10,000   10,000  
 รวมทั้งส้ิน    10,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดกิจกรรม

สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม     
    10,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาวทิยากรบรรยาย 2 คนละ 3 ชม.ละ 600 บาท 3,600 
1.2 คาวัสด ุ       

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่ 1 รายการๆละ 1 ชุดๆละ 500 บาท 500 
 - คาถายเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 รายการๆละ 500 ชุด  2,500 

 - คาวสัดุและอุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

1-10 รายการ    1,000 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     10,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมอบรมไดรับการปลูกฝงในสิ่งที่ดีงาม และสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
2. เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีไทย 
3. นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน  500 คน 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.9 โครงการธรรมะกับเยาวชน 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายบริหาร) : นางศรีเวียง  ไตชิละสุนทร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             พ.ศ.
2547 ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษาและชุมชนอนุรักษ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา  ควรที่จะไดมีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปน
การปลูกฝงคุณความดีซึ่งเปนสิ่งที่นักศึกษา ควรไดประพฤติปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ชีวิตที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพ่ือสามารถนําคุณธรรม จริยธรรม ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 500 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  85 
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2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80 
2.3. ความสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75    

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 กรกฎาคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การบรรยายธรรมะ 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การบรรยายธรรมะ 10,000    10,000 
 รวมทั้งส้ิน 10,000    10,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 การบรรยาย

ธรรมะ 
    10,000 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาวทิยากรบรรยาย 1 คนละ 3 ชม.ละ 600 บาท 1,800 
1.2 คาวัสด ุ       

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการละ 2 ผืนละ 800 บาท 1,600 
 - คาเครื่องไทยทานถวายพระ 1 รายการละ 1 ชุดละ 2,500 บาท 2,500 
 - คาดอกไมจัดสถานที ่      1,000 
 - คาถายเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 รายการละ 500 ชุด  3,100 

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน     10,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารวมอบรมไดรับการปลูกฝงในสิ่งที่ดีงามเก่ียวกับธรรมะและสามารถถายทอดใหแกผูอ่ืนได 
2. เยาวชนไทยสามารถนําธรรมะที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตได 
3. นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญธรรมะมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน  500 คน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.10 โครงการพัฒนาศนูยขอมูลอยุธยาศกึษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุ ธยาศึกษา (ฝายบริการวิชาการ) : ผศ.ธนู บุญญานุวัตร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา เป นหน วยงานหนึ่ งที่  จั ดตั้ ง ข้ึ นตามโครงสร า งของมหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏ  
พ.ศ. 2547 ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  จึงไดกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงาน โดยมุงปลูกฝงคานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจัดโครงการพัฒนาศูนยขอมูลอยุธยา
ศึกษาขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนาการศึกษาคนควาดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  และเปนการเพื่อ
เผยแพรขอมูลใหกับ ผูสนใจทั่วไปที่เขามาสืบคนขอมูลประกอบการศึกษาและทําวิทยานิพนธ  ตามทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือรวบรวมขอมูลทางดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่นเชิงรูปธรรม 
2. เพ่ือใหบริการขอมูลดานอยุธยาศึกษา แกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป สอดรับกับการเปนแหลง

เรียนรูดานศูนยขอมูลเฉพาะทางและการทองเที่ยว 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บอรดนิทรรศการพรอมฉากหลังดานอยุธยาศึกษา   1 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขาใชบริการรอยละ 85 มีความรูความเขาใจในนิทรรศการดานอยุธยาศึกษามากยิ่งข้ึน 
2.2. ผูเขาใชบริการรอยละ 85 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
2.3. ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 85  
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 มกราคม 2553 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดมุมนิทรรศการดานประวตัิศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดมุมนิทรรศการดานประวตัิศาสตร 
ศิลปวฒันธรรมและ ภมิูปญญาทองถิ่น 1 1  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดมุมนิทรรศการดานประวตัิศาสตร 
ศิลปวฒันธรรมและ ภมิูปญญาทองถิ่น 40,000  40,000   

 รวม   40,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1. จัดมุมนิทรรศการดาน

ประวัตศิาสตร ศิลปวฒันธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

       

1.1 คาวสัด ุ        
 - (ขนาดบอรด 2*3 เมตร 

จํานวน 8 บอรด) 
1 รายการ 8 บอรดๆละ 4,444 บาท 35,552 

 - (ขนาดบอรด 3*3 เมตร 
จํานวน 1 บอรด) 

1 รายการ 1 บอรดๆละ 4,448 บาท 4,448 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       40,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักเรียน นักศึกษา และผูสนในทั่วไปไดรับความรูทางดานอยุธยาศึกษา 
2. สามารถเปดศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
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3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.11  โครงการพัฒนาหลักสูตรอยุธยาศกึษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุ ธยาศึกษา (ฝายบริการวิชาการ) : ผศ.ธนู บุญญานุวัตร 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให
ทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม จึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุง
ปลูกฝงคานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนา ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหวิชาอยะยาศึกษาเปนวิชาบังคับพ้ืนฐานที่
นักศึกษาตองเรียนทุกคน ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาวจึงไดพิจารณาเห็นวาสถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตอง
พัฒนารายวิชาอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูสอน เพ่ือใหมีความเขาใจในเนื้อหารายวิชา
ตรงกัน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษา และเตรียมความพรอมในการเปดหลักสตูรป.โท 
2. เพ่ือกลั่นกรองหลักสูตรสืบเนื่องจากการทําหลักสูตรระดับปริญญาโท   

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษา 1 รายวชิา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. หลักสูตรมีความเหมาะสม เขาสูการพิจารณาตามขั้นตอน 1 หลักสูตร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2553 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษา             
 - ประชุมอาจารยที่เก่ียวของ             
 - วางแผนการดาํเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษา 1 รายวิชา   1  
 - ประชุมอาจารยที่เก่ียวของ 2 2   2  
 - วางแผนการดาํเนินงาน 1 1   1  
 - วิพากษหลักสตูร 1 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาหลักสูตรอยุธยาศกึษา     
 - คาตอบแทนวทิยากร 7,200   7,200  
 - คาอาหารวาง 4 ครั้ง 1,500   1,500  
 - คาวสัดุในการจดัทําหลักสตูร 6,300   6,300  
 รวม 15,000   15,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 พัฒนาหลักสูตรอยุธยาศกึษา       
1.1 คาตอบแทนวทิยากร 4 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 
1.2 คาอาหารวาง 60 ชุดๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 1,500 
1.3 คาวสัดุในการจดัทําหลักสตูร       6,300 

 รวม       15,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. มีหลักสูตรอยุธยาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. อาจารยผูสอนวิขาอยุธยาศึกษา มีความรู ความเขาใจในวิธีการถายทอดองคความรูไปในทิศทางเดียวกัน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนกลุมวชิาชีพเฉพาะและประชาชนทั่วไป 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จ    

การศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
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3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.1.1.12  โครงการจัดการความรูภูมปิญญาทองถิ่น( คลังสมอง) 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุ ธยาศึกษา (ฝายอนุรักษสงเสริมเผยแพรฯ) : ผศ.จินดา นัยผองศรี 
  

หลักการและเหตุผล 
  สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให
ทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  จึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุง
ปลูกฝงคานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาควรจัดระบบหมวดหมูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นเชิงวิชาการตามโครงการคลังสมอง : การสํารวจและชําระขอมูล จัดทําทําเนียบคลังสมองเพ่ือ
เผยแพร    

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสํารวจและจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบหมวดหมูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
2. เพ่ือเปนแหลงความรูในรูปแบบของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผลผลิตดานขอมูลทําเนียบคลังสมอง 1 เรื่อง 200 เลม 200 เลม 
1.2 ทําเนียบคลังสมองดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 6 เรื่อง 6 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ทําเนียบคลังสมองมีระบบจัดเก็บเปนระเบียบเชิงวิชาการ  6 เรื่อง 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การสํารวจและชําระขอมลูจัดทําทําเนียบคลงัสมองเพื่อ
เผยแพร 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การสํารวจและชําระขอมลูจัดทํา
ทําเนียบคลังสมอง ดานหัตถกรรมฯ
เพ่ือเผยแพร 

หมวด 5 1 2 2  

2 จัดทาํเอกสารเพื่อเผยแพร เลม 100    100 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การสํารวจและชําระขอมลูจัดทําทําเนียบ
คลังสมองเพื่อเผยแพร 25,000 5,000 10,000 10,000  

2 จัดทาํเอกสารเพื่อเผยแพร 15,000    15,000 
 รวม     40,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการ

ความรูภูมปิญญาทองถิ่น( 
คลังสมอง) 

       

1.1 คาจางเก็บรวบรวมขอมูลดาน
ศิลปวฒันธรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหมวด
ศิลปวฒันธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น   
 (5  หมวด*5,000 บาท) 

5 หมวดๆละ 1 เร่ืองๆละ 5,000 บาท 25,000 

1.2 คาจางจดัเก็บเขาระบบทําเนียบ
คลังสมองในรูปของเอกสาร / 
และสื่ออิเลคทรอนิคส  
(100 เลม*150บาท) 

 
100 

 
เลม 

 
100 

 
เลม 

 
150 

 
บาท 

 
15,000 

 รวม       40,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. มีขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. สามารถเผยแพรขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหกับหนวยงานอื่นๆ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนผลผลิตดานขอมูลทําเนียบคลังสมอง 1 เรื่อง 200 เลม 
1.2. จํานวนทาํเนียบคลังสมองดานศิลปวฒันธรรมและภมิูปญญาทองถิ่น 6 เรื่อง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จ    

การศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
 
1.1.1.13 โครงการวิจัยประวัติศาสตร : ประวัติโบราณสถานในมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายสงเสริมพัฒนาวชิาการ) : ผอ.พันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนามาจากสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม  ทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ศิลปวัฒนธรรม  จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ซึ่งมีวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏในมาตรา 7 ประการหนึ่ง คือ ใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การศึกษา คนควา วิจัย เผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร
อยุธยา และสรางเครือขาย ประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและผูเชี่ยวชาญทั้งในระดับทองถิ่นและอ่ืนๆ เพ่ือ
สรางองคความรูและขอบขายการคนควาเก่ียวกับอยุธยาใหลึกซึ้งกวางขวาง และเผยแพรเพ่ือดํารงไวซึ่งเอกลักษณของ
ทองถิ่น 
 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรผลิตผลงานทางวิชาการ 
ดานประวัติศาสตรทองถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาใหสถาบันอยุธยาศึกษา เปนแหลงเรียนรู และใหบริการดานวิชาการแกสาธารณชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของคนในชุมชน  
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2. เพ่ือเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย โดยการจัดพิมพเปนหนังสือ และบทความทางวิชาการในวารสาร
สถาบันอยุธยาศึกษา โดยจัดเก็บไวที่ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาและเผยแพรยังหองสมุดของสถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ตางๆ ทั่วประเทศ  

3. เพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการดานประวัติศาสตรทองถิ่นอยุธยา 
4. เ พ่ือนํ าผลการวิ จั ยไปบู รณาการและประยุ กต ใช ในการพัฒนาทองถิ่ นควบคู กั บการอนุ รั กษ  

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผลิตงานวิจัยดานประวัติศาสตรทองถิ่นอยุธยา    1 ชิ้นงาน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูไดรับงานวิจัย  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูไดรับงานวิจัย  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูไดรับงานวิจัย  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สํารวจพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล             
2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ             
3 จัดทาํเอกสารงานวิจัย             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สํารวจพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 1   แหง 1    
2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ 1 เรื่อง  1   
3 จัดทาํเอกสารงานวิจัย 50 เลม    50 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สํารวจพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 2,000 2,000    
2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ 30,000  30,000   
3 จัดทาํเอกสารงานวิจัย 8,000    8,000 
 รวมทั้งส้ิน 40,000 2,000 30,000  8,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมหลักที่ 1 สํารวจพื้นที่ใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  1  แหง 
     

1.1 คาใชสอย        
 - คาจางสํารวจพืน้ที่วิจยั       2,000 
2 กิจกรรมหลักที่ 2 เก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสํารวจ  1  เรื่อง 
   

2.1 คาใชสอย      
 - คาจางเก็บรวบรวมขอมูล       20,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
งานวิจัย 

 - คาจางจดัพิมพขอมูล       10,000 
3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดทาํเอกสาร

งานวิจัย 
   

3.1 คาวสัด ุ       
 - คาถายเอกสาร       8,000
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 ไดองคความรูดานประวัติศาสตรทองถิ่นอยุธยา มาเปนขอมูลในการเผยแพรความรูใหกับนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ครู อาจารย และผูสนใจทั่วไป 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. ผลิตงานวิจยัดานประวตัิศาสตรทองถิ่นอยุธยา   จํานวน 1 ชิ้นงาน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูไดรับงานวิจยั 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.14 โครงการอบรมอยธุยาศึกษา: ตลาดวชิาชีพสําหรบัคร ู- อาจารย 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 5,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายสงเสริมพัฒนาวชิาการ) : ผอ.พันทิพา  มาลา 
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หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา  มีพันธกิจประการหนึ่ง คือ สรางเครือขายและประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกร
และผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือสรางองคความรูและขยายขอบขายการคนควาเก่ียวกับอยุธยาทั้งในระดับทองถิ่นและสากล  ดังนั้น  
เพ่ือใหบรรลุพันธกิจดังกลาว  สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จึงไดประสานความรวมมือ
กับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย  ในการจัดกิจกรรมอบรม “อยุธยา
ศึกษา” สําหรับครู-อาจารย หรือผูที่ปฏิบัติงานและศึกษาเก่ียวกับอยุธยา เพ่ือกระตุนและสนับสนุนความกาวหนาขององค
ความรูใหแพรกระจายมากขึ้น และเพ่ือสรางทัศนคติของการอยูรวมกันอยางสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา โดยเปนการอบรมในรูปแบบที่กระชับและเชิงการทองเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือที่ผูเขาอบรมนั้น 
สามารถนําวิธีการดังกลาวไปปรับใชในการเรียนการสอนในวชิาดานตางๆ ได 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือกระตุนและสนับสนุนความกาวหนาขององคความรูเก่ียวกับ “อยุธยาศึกษา”  
2. เพ่ือใหครู-อาจารย หรือผูที่ปฏิบัติงานและศึกษาเก่ียวกับอยุธยาไดเขารวมศึกษาและตระหนักถึงความสําคัญ

ของ “อยุธยาศึกษา” มากยิ่งข้ึน  
3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาดาน “อยุธยาศึกษา” ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
4. เ พ่ือสร างทัศนคติของการอยู ร วม กันอยางสันติบนความหลากหลายทางเชื้ อชาติ  วัฒนธรรม  

ความเชื่อและศาสนา   

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมอบรม     1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย และผูสนใจทั่วไป 80 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มตน: 1 มีนาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 เมษายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรม “อยุธยาศึกษา : ตลาดวชิาชีพ
สําหรบัครู - อาจารย” 1   ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดอบรม “อยุธยาศึกษา : ตลาดวชิาชีพ
สําหรบัครู - อาจารย” 5,000   5,000  

 รวมทั้งส้ิน 5,000     
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรม “อยุธยา

ศึกษา : ตลาดวชิาชีพสําหรับครู - 
อาจารย” 

    

1.1 คาใชสอย        
 - คาปายประชาสมัพันธ 4 ผืนละ 4 ผืนละ 875  3,500 
 - คายานพาหนะและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
   1,500

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       5,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูเก่ียวกับความกาวหนาทางการศึกษาเรื่องอยุธยา 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรอยุธยามากยิ่งข้ึน 
3. ผูเขารวมกิจกรรมนําความรูและวิธีการที่ไดรับไปปรับใชในการเรียนการสอน 
4. ผูเขารวมกิจกรรมไดสรางเสริมทัศนคติของการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมไทยและสังคมโลก 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. กิจกรรมอบรม  1  ครั้ง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี
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1.1.1.15 โครงการอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศลิปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานยิมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถปุระสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายสงเสริมพัฒนาวชิาการ) : ผอ.พันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการ
ดานวิชาการ และศึกษา  คนควา  วิจัย รวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยา  ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรใหมีการจัดอบรมใหความรูดานอยุธยาศึกษาข้ึน  เพ่ือให
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเห็น
ความสําคัญของแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถาน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2. เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับอยุธยาศึกษา อีกทั้งนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา  เกิดความรักและเห็นความสําคัญของแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา  1 ครั้ง 
1.2 นักศึกษาภายในมหาวทิยาลัย   500 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 1   ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 10,000   10,000  
 รวมทั้งส้ิน 10,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมใหความรู

เรื่องอยุธยาศึกษา 
    

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600 

1.2 คาใชสอย        
 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาถายเอกสาร   500 เลมๆละ 8 บาท 4,000 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       10,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมมากขึ้น 
2.  นักศึกษาสามารถสรางจิตสํานึกและเจตคติที่ดีใหกับนักศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตรอยุธยาและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
3. นักศึกษาไดรับความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. กิจกรรมอบรม  1  ครั้ง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.16 โครงการเลาขานประวตัิศาสตรวัดบรมพุทธาราม 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายสงเสริมพัฒนาวชิาการ) : ผอ.พันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการ
ดานวิชาการ และศึกษา  คนควา  วิจัย รวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยา  ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรใหมีการจัดอบรมใหความรูดานอยุธยาศึกษาข้ึน  เพ่ือให
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเห็น
ความสําคัญของแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2. เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับอยุธยาศึกษา อีกทั้งนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา  เกิดความรักและเห็นความสําคัญของแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องประวัติศาสตรวัดบรมพุทธาราม  1 ครั้ง 
1.2 นักศึกษาภายในมหาวทิยาลัย   500 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมกิจกรรม สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 ธันวาคม 2552 วันสิ้นสุด: 31 มกราคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เลาขานประวตัศิาสตรวดับรมพุทธาราม 1   ครั้ง  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เลาขานประวตัศิาสตรวดับรมพุทธาราม 10,000  10,000   
 รวมทั้งส้ิน 10,000  10,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 เลาขาน

ประวัตศิาสตรวดับรมพทุธาราม 
    

1.1 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 5,400 

1.2 คาใชสอย        
 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาถายเอกสาร   100 ชุด   2,200 
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       10,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมมากขึ้น 
2.  นักศึกษาสามารถสรางจิตสํานึกและเจตคติที่ดีใหกับนักศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตรอยุธยาและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
3. นักศึกษาไดรับความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. กิจกรรมใหความรู  1  ครั้ง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 
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3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

1.1.1.17 โครงการจดัทาํวารสารอยธุยาศกึษา 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 65,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝายสงเสริมพัฒนาวชิาการ) : ผอ.พันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทําหนาที่คนควา วิจัย และ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษา เพ่ือเผยแพรองคความรูใหแกสาธารณชน และเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  
ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา  ควรใหมีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับอยุธยาศึกษา ในดานประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ในรูปแบบวารสารทางวิชาการ อยุธยาศึกษา ข้ึน เพ่ือเผยแพรไปสูมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
2. เพ่ือเผยแพรบทความเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  
3. เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา  500 เลม 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผูรับวารสาร มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูรับวารสาร มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูรับวารสาร สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 4 เดือน วันเริ่มตน: 1 กุมภาพันธ 2552 วันสิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํวารสารอยุธยาศึกษา 500   เลม    500 
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาํวารสารอยุธยาศึกษา 65,000    65,000 
 รวมทั้งส้ิน 65,000     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทาํวารสาร

อยุธยาศึกษา 
    

1.1 คาใชสอย        
 - คาจางรวบรวมเนื้อหาในการ

จัดทาํวารสาร 
      10,000 

 - คาจางทํารปูเลมวารสาร    55,000
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       65,000

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ครู อาจารย และผูสนใจทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจในองคความรูดานอยุธยา
ศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. กิจกรรมใหความรู  1  ครั้ง 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ 
      ดําเนินการไดทันท ี


