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เอกสารลําดับท่ี 001 /2559 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2558 

 



ก 
 

คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปน
แผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 7 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมท้ังสิ้น 392,082,800 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
(งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 

 
 
 

 (นายเกษม บํารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 กันยายน 2558 
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สารบัญ 
หนา 

 คํานํา ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ช 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25579 

ซ 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ฌ 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตาม

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจาย 
ญ 

 สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน 

ฎ 

 งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 
ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ 

ฏ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 1 

แผนงาน 1.11 : แผนงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 1 

โครงการท่ี 1 : โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 1 

1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 1 

161168100100 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร 1 

161168100200 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 

161168100300 โครงการ English for Asean Community 9 
161168100400 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน 13 
161168200500 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (งานวิเทศฯ ) 17 

161168200600 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ) 21 
161168200700 โครงการอบรมภาษา (ศูนยภาษา) 25 
161168200800 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 
161168200900 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สอศ.) 36 
161168201000 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016) 41 
161168201100 โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน 45 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 51 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 51 

ผลผลิตท่ี 1  : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 51 

1. งานจัดการศึกษา 51 

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 51 

161433101200 งานสนับสนุนการเรียนการสอน 51 

161433101300 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางองคความรู 57 

161433101400 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 64 



ค 
 

 สารบัญ  

  หนา 

   

161433101500 งานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 68 

161433101600 โครงการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา 75 

161433101700 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 81 

161433101800 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 87 

161433101900 โครงการการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 91 

161433102000 โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 97 

161433102100 โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 102 

161433102200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 112 

161433102300 
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช 
หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

218 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 223 

1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 223 

161433202400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 223 

ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 227 

1. งานจัดการศึกษา 227 

1020000  คณะครุศาสตร 227 

161434102500 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู 227 

161434102600 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร 235 

161434102700 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 240 

161434102800 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 247 

161434102900 จัดซ้ือครุภัณฑ 251 

1030000  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 280 
161434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
280 

161434103100 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 283 
161434103200 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 290 
161434103300 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 294 
161434103400 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ 300 
161434103500 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 304 
161434103600 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 308 
161434103700 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 312 
161434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 316 
161434103900 โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 320 
161434104000 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 324 



ง 
 

 สารบัญ  
  หนา 
   

1040000  คณะวิทยาการจัดการ 337 

16143410410 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 337 

16143410420 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 341 

16143410430 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 345 

16143410440 โครงการชมรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 349 

16143410450 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 353 

16143410460 
โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรู
เก่ียวกับโลจิสติกส) 

358 

16143410470 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 363 

16143410480 โครงการอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโลจิสติกส) 368 

16143410490 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 373 
16143410500 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 378 
16143410510 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 383 

16143410520 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 387 

16143410530 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 392 

16143410540 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการ 396 

16143410550 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 400 

16143410560 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 405 

16143410570 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 409 

16143410580 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ 413 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 421 

1010100  กองกลาง 421 

161434205900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 421 

1010200  กองนโยบายและแผน 426 

161434206000 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 426 

161434206100 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 431 

1010300  กองบริการการศึกษา 438 

161434206200 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 438 

1010400  กองพัฒนานักศึกษา 442 

161434206300 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 442 

161434206400 งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 446 

1080000  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 

161434206500 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 

161434206600 งานสนับสนุนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 455 



จ 
 

 สารบัญ  

  หนา 

   

161434206700 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 460 

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 466 

161434206800 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา 466 

161434206900 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 471 

ผลผลิตท่ี 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ 476 

1. งานบริการวิชาการ 476 

1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 476 

161435207000 โครงการพระราชดําริ 476 
161435207100 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 487 
161435207200 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 501 
161435207300 โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต 515 

2 งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 531 

1020000 คณะครุศาสตร 531 

161435107400 งานพัฒนาวิชาชีพครู 531 

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 537 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

537 

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 537 

1020109  โรงเรียนสาธิตมัธยม 537 
161422107500 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
537 

1020108  โรงเรียนประถมสาธิต 543 

161422107600 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 543 

1020107  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 548 

161422107700 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 548 

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 554 

ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 554 

1070000  สถาบันอยุธยาศึกษา 554 

161446207800 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ 554 

161446207900 โครงการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา 560 
16144628000 โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
565 

161446208100 โครงการจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 571 
161446208200 โครงการรวบรวมขอมูลทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 577 
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 สารบัญ  
  หนา 
   

161446208300 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 582 

161446208400 โครงการอนุรักษและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา 588 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 593 

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 593 

ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู  593 

1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 593 

161657208500 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559 593 
161657208600 โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย 598 
161657208700 โครงการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo 603 
161657208800 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 607 
161657208900 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 611 
161657209000 โครงการสงเสริมเผยแพรงานวิชาการ 615 
161657209100 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาบันวิจัยและพัฒนา 619 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 392,082,800 บาท 
 

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เรงรัด
วางรากฐานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.11 การสงเสริม
บทบาทและการใช
โอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
4.1 การขยายโอกาส พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

4.9 อนุรักษ 
สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

     

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวม
เสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

ประชาชนไดรับ
โอกาส 
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ 

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ 
มีความตระหนัก  
รวมอนุรักษและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอ
ยอด 
ในเชิงพาณิชย 

      

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวมใน
การเสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

เพื่อขยายการผลิตกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ
ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินและ
อนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

       

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

งบประมาณ 2,900,000 บาท 6,028,500 บาท 81,029,500 บาท 291,587,400 บาท 6,326,800 บาท 650,000 บาท 3,560,600 บาท 
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ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

    
ยุทธศาสตร 
แผนฯ 15 ป
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ 2)การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 3)การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

       

เปาประสงค 
แผนฯ 15ป
มหาวิทยาลัย 

1)การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ  
รวมท้ังตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 

3)การใหบริการทาง
วิชาการท่ี

เสริมสรางความ
เขมแข็งเปนท่ีพึ่ง
ของทองถ่ินและ

สังคม 

4)ศักยภาพครู 
ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความตองการของ

สังคม 

5)ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณของอยุธยาเมือง

มรดกโลกมีความมั่นคง
แพรหลายและย่ังยืน 

6)สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
รวมท้ัง 

สุขภาวะของ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ

เหมาะสม 

7)มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และตอบสนอง 

ความตองการของทองถ่ิน 

2)การวิจัยเพื่อ
สรางสรรค

นวัตกรรมและ
องคความรูท่ี

ตอบสนองความ
ตองการของ
สังคม นําไปสู
การพัฒนา
ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 

8)การศึกษา 
วิจัย และ 
สืบสาน

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

แนว
พระราชดําริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
กวางขวาง

และตอเน่ือง 

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เปนสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 

2.คลัง
ปญญา
ของสังคม 
พรอมช้ีนํา
ทองถ่ิน
และสังคม 

5.บริหาร
จัดการ
องคกรอยาง
มี
ประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู
ความเปนเลิศ 

4.เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการท่ี
เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.สืบสาน 
ทํานุบํารุง 
แลกเปลี่ย
นเรียนรู 
และ
เผยแพร
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี
ไทย 

8.เสริมสราง
ความเปน
สวนหน่ึงและ
เปนท่ีพึ่งทาง
วิชาการดาน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก 

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่ง
ทางวิชาการ 

2.คลังปญญา
ของสังคม พรอม
ช้ีนําทองถ่ินและ
สังคม 

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชดําริ 
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.
เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ 
และ
คุณธรรม 

9.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ 
และพรอม
เขาสู
อาเซียน
และสากล 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู 

       

ตัวชี้วดั/
เปาหมาย 

- ส ง ป . 1  จํ า น ว น
นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษา 
บุ ค ล า ก ร  ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปเขารับ
การอบรมดานภาษา 
ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น
อาจารยและนักศึกษา 
จํานวน 1,221 คน 
- สงป .2  ผู เ ข า ร ว ม
โครงการมีทักษะดาน
ภาษาเพิ่มขึ้นไมนอย
ก ว า ร อ ย ล ะ  6 5  
 
 

- สงป .  26 จํ านวน
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ด รั บ
ส นั บ ส นุ น ต า ม
โครงการ 1,233 คน 
- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ ได รับ
การสนับสนุน รอยละ 
100 
 

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 278 คน 
- สงป.4 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 1,045 คน 
- สงป.5 จํานวนนักศึกษา
ที่คงอยู จํานวน 3,052 คน 
- ส ง ป . 6  ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ รอย
ละ 80 
- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
รอยละ 80 
- ส ง ป . 8  ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาท่ีจบการศึกษา
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใ น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด  
รอยละ 80 

- สงป .9 จํ านวนผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา จํานวน 1,387 คน 
- สงป.10 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 2,230 คน 
- สงป.11 จํานวนนักศึกษาที่
ค ง อ ยู  
8,541 คน 
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษา
ได ง า น ทํ า ห รื อ ศึ ก ษ า ต อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 85 
- สงป.13 รอยละผู สําเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 
90 
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
รอยละ 86  

- สงป .15 จํ านวนผู เ ข า รับ
บริการ 2,850 คน 
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแกสังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหาร
ที่ เขา รับการพัฒนา จํานวน 
500 คนตอป 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู
เ ข า รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
หนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล ว เส ร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 85 
- สงป.21 ค รูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 85 
 

 - ส งป . 2 8  จํ า น ว น
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   
25  โครงการ/กิจกรรม 

 - ส งป . 2 9  จํ า น ว น
ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3,550 คน 

 - สงป.30 โครงการที่
บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร  
รอยละ 85 

- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า  
รอยละ 85 

- สงป.22 จํานวน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  7 
โครงการ 
- สงป.23 จํานวน
โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จ 6 โครงการ 
- สงป.24 จํานวน
ผลงานวิจัย เปนไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
กํ า ห น ด  
7 โครงการ 
- ส ง ป . 25 
โครงการวิจัยที่แลว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กําหนด 
รอยละ 85 

 

 
 

 
 



ฌ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรรวมท้ังส้ิน 392,082,800  บาท 

 
 

สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 

392,082,800  100.00  

ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 2,900,000      0.74      

แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน 2,900,000      100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 2,900,000      100.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 385,622,200   98.35    

แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 378,943,700   98.27    

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 81,029,500    21.38    

1. งานจัดการศึกษา 35,066,800    43.28    

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 45,962,700     56.72    

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 291,587,400   76.95    

1. งานจัดการศึกษา 14,815,340    5.08      

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 276,772,060   94.92    

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ 6,326,800      1.67      

1. งานบริการวิชาการ 2,726,800      43.10    

2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 3,600,000      56.90    

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,028,500      1.56      

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,028,500      100.00  

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 6,028,500      100.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 650,000         0.17      

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 650,000         100.00  

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 3,560,600      0.91      

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 3,560,600      100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 3,560,600      100.00  

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

รวมทั้งสิ้น

ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น รอยละ

 



ญ 
 

 
สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจาย 

 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,471,700   16,201,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    161,280,600  3,200,000          392,082,800  100.00  

ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      0.74      

แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      100.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,471,700   16,201,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    154,820,000  3,200,000          385,622,200   98.35    

แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,325,700   15,697,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    148,791,500  3,200,000          378,943,700   98.27    

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18,221,600  -             -                       -              7,775,000     7,023,400             -                 45,060,500  2,949,000      -               -                   81,029,500    21.38    

1. งานจัดการศึกษา -             -             -                       -              607,400       5,754,400             -                 25,756,000  2,949,000      -               -                   35,066,800    43.28    

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 18,221,600  -             -                       -              7,167,600     1,269,000             -                 19,304,500  -               -               -                   45,962,700     56.72    

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     3,770,100     5,854,400             5,177,000        11,941,100  58,390,300    146,064,700   3,200,000          291,587,400   76.95    

1. งานจัดการศึกษา -             -             -                       -              720,000       2,680,240             -                 10,405,100  -               1,010,000      -                   14,815,340    5.08      

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     3,050,100     3,174,160             5,177,000        1,536,000    58,390,300    145,054,700   3,200,000          276,772,060   94.92    

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               2,726,800      -                   6,326,800      1.67      

1. งานบริการวิชาการ -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,726,800      -                   2,726,800      43.10    

2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               -               -                   3,600,000      56.90    

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               6,028,500      -                   6,028,500      1.56      

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               6,028,500      -                   6,028,500      100.00  

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย -             -              -             6,028,500      -                   6,028,500      100.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -             -             -                       -              146,000       504,000               -                 -             -               -               -                   650,000         0.17      

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -             -             -                       -              146,000       504,000               -                 -             -               -               -                   650,000         100.00  

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      0.91      

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      100.00  

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

รวมทั้งสิ้น

ประเภทงบรายจาย

งบลงทุนงบดําเนินงานงบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น รอยละ

 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

 
สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 75,411,400  19.23  

เงินเดือน  50,913,000  67.51  

คาจางประจํา 15,181,900  20.13  

คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,467,400  9.90  

คาจางช่ัวคราว 1,849,100  2.45  

งบดําเนินงาน 33,849,900  8.63  

คาตอบแทน 12,471,700  36.84  

คาใชสอย 16,201,200  47.86  

คาสาธารณูปโภค 5,177,000  15.29  

งบลงทุน 118,340,900  30.18  

คาครุภณัฑ 57,001,600  48.17  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 61,339,300  51.83  

งบเงินอุดหนุน 161,280,600  41.13  

งบรายจายอ่ืน 3,200,000  0.82  

รวม 392,082,800  100.00  

 

 
 
 
 



ฏ 
 

สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

121,371,623.00   30.96   106,265,618.00   27.11   85,933,029.00   21.92   78,468,530.00   20.02   392,038,800.00   100.00  

ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 1,073,590.00       37.02   680,490.00         23.47   794,210.00       27.39   351,710.00       12.13   2,900,000.00       100.00  

แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน 1,073,590.00       37.02   680,490.00         23.47   794,210.00       27.39   351,710.00       12.13   2,900,000.00       100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 1,073,590.00       37.02   680,490.00         23.47   794,210.00       27.39   351,710.00       12.13   2,900,000.00       100.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 119,183,533.00   30.91   104,954,028.00   27.22   84,263,819.00   21.85   77,176,820.00   20.02   385,578,200.00   100.00  

แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 116,867,420.00   30.84   102,996,145.00   27.18   82,705,893.00   21.83   76,330,242.00   20.15   378,899,700.00   100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,688,904.00    25.53   31,154,037.00     38.45   14,806,947.00   18.27   14,379,612.00   17.75   81,029,500.00     100.00  

1. งานจัดการศึกษา 14,024,354.00     39.99   18,054,667.00     51.49   1,707,557.00     4.87     1,280,222.00     3.65     35,066,800.00     100.00  

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14,024,354.00     39.99   18,054,667.00     51.49   1,707,557.00     4.87     1,280,222.00     3.65     35,066,800.00     100.00  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 6,664,550.00       14.50   13,099,370.00     28.50   13,099,390.00   28.50   13,099,390.00   28.50   45,962,700.00     100.00  

1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 6,664,550.00       14.50   13,099,370.00     28.50   13,099,390.00   28.50   13,099,390.00   28.50   45,962,700.00     100.00  

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 93,992,866.00     32.24   70,144,458.00     24.06   66,354,046.00   22.76   61,052,030.00   20.94   291,543,400.00    100.00  

1. งานจัดการศึกษา 9,476,622.00       63.96   3,562,944.00       24.05   1,272,754.00     8.59     503,020.00       3.40     14,815,340.00     100.00  

1020000 คณะครุศาสตร 3,239,600.00       60.70   1,140,390.00       21.37   597,910.00       11.20   359,420.00       6.73     5,337,320.00       100.00  

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,311,280.00      32.18   2,177,480.00      53.44   523,600.00       12.85   62,000.00         1.52     4,074,360.00       100.00  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ 4,925,742.00       91.16   245,074.00         4.54     151,244.00       2.80     81,600.00         1.51     5,403,660.00       100.00  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 84,516,244.00     30.54   66,581,514.00     24.06   65,081,292.00   23.52   60,549,010.00   21.88   276,728,060.00   100.00  

1010100 กองกลาง 80,959,100.00     30.88   61,223,530.00     23.35   60,000,030.00   22.88   60,000,040.00   22.88   262,182,700.00   100.00  

1010200 กองนโยบายและแผน 535,920.00         37.89   344,269.00         24.34   312,846.00       22.12   221,285.00       15.65   1,414,320.00       100.00  

1010300 กองบริการการศึกษา 151,350.00         36.53   100,000.00         24.14   103,650.00       25.02   59,320.00         14.32   414,320.00          100.00  

1010400 กองพัฒนานักศึกษา 150,000.00         2.38     1,899,400.00      30.09   4,218,600.00     66.83   44,320.00         0.70     6,312,320.00       100.00  

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,885,874.00      48.88   1,301,915.00       33.75   446,166.00       11.56   224,045.00       5.81     3,858,000.00       100.00  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 834,000.00         32.75   1,712,400.00       67.25   -                  -       -                  -       2,546,400.00       100.00  

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ 2,185,650.00      34.55   1,697,650.00       26.83   1,544,900.00     24.42   898,600.00       14.20   6,326,800.00       100.00  

1. งานบริการวิชาการ 1,189,450.00      43.62   827,650.00         30.35   572,200.00       20.98   137,500.00       5.04     2,726,800.00       100.00  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,189,450.00      43.62   827,650.00         30.35   572,200.00       20.98   137,500.00       5.04     2,726,800.00       100.00  

2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 996,200.00         27.67   870,000.00         24.17   972,700.00       27.02   761,100.00       21.14   3,600,000.00       100.00  

1020000 คณะครุศาสตร 996,200.00         27.67   870,000.00         24.17   972,700.00       27.02   761,100.00       21.14   3,600,000.00       100.00  

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,090,913.00       34.68   1,769,983.00      29.36   1,371,026.00     22.74   796,578.00       13.21   6,028,500.00       100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,090,913.00       34.68   1,769,983.00      29.36   1,371,026.00     22.74   796,578.00       13.21   6,028,500.00       100.00  

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 2,090,913.00       34.68   1,769,983.00      29.36   1,371,026.00     22.74   796,578.00       13.21   6,028,500.00       100.00  

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 1,283,499.00      33.37   1,289,899.00      33.54   869,120.00       22.60   403,782.00       10.50   3,846,300.00       100.00  

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 581,233.00         37.00   345,598.00         22.00   361,307.00       23.00   282,762.00       18.00   1,570,900.00       100.00  

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 226,181.00         37.00   134,486.00         22.00   140,599.00       23.00   110,034.00       18.00   611,300.00          100.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 225,200.00         34.65   187,900.00         28.91   186,900.00       28.75   50,000.00         7.69     650,000.00          100.00  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 225,200.00         34.65   187,900.00         28.91   186,900.00       28.75   50,000.00         7.69     650,000.00          100.00  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 225,200.00         34.65   187,900.00         28.91   186,900.00       28.75   50,000.00         7.69     650,000.00          100.00  

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 1,114,500.00       31.30   631,100.00         17.72   875,000.00       24.57   940,000.00       26.40   3,560,600.00       100.00  

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,114,500.00       31.30   631,100.00         17.72   875,000.00       24.57   940,000.00       26.40   3,560,600.00       100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 1,114,500.00       31.30   631,100.00         17.72   875,000.00       24.57   940,000.00       26.40   3,560,600.00       100.00  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,114,500           31.30   631,100             17.72   875,000           24.57   940,000            26.40   3,560,600.00       100.00  

รวม
1 2 3 4

เปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส

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

รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,471,700   16,201,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    161,280,600  3,200,000          392,082,800  100.00  

ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      0.74      

แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      100.00  

1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,900,000      -                   2,900,000      100.00  

1 161168100100 1) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คคศ) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               200,000         -                   200,000         6.90      

2 161168100200 2) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คมส) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               200,000         -                   200,000         6.90      

3 161168100300 3) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ควจ) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               200,000         -                   200,000         6.90      

4 161168100400 4) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ควท) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               200,000         -                   200,000         6.90      

5 161168100500 5) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (งานวิเทศฯ ) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               532,000         -                   532,000         18.34    

6 161168100600 6) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               60,000          -                   60,000           2.07      

7 161168100700 7) โครงการอบรมภาษา (ศูนยภาษา) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               896,000         -                   896,000         30.90    

8 161168100800 8) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สวท.) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               84,000          -                   84,000           2.90      

9 161168100900 9) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สอศ.) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               84,000          -                   84,000           2.90      

10 161168101000 10) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016) (สวพ.) -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               344,000         -                   344,000         11.86    

11 161168101100 11) โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               100,000         -                   100,000         3.45      

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,471,700   16,201,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    154,820,000  3,200,000          385,622,200   98.35    

แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 50,913,000  15,181,900  7,467,400              1,849,100     12,325,700   15,697,200           5,177,000        57,001,600  61,339,300    148,791,500  3,200,000          378,943,700   98.27    

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18,221,600  -             -                       -              7,775,000     7,023,400             -                 45,060,500  2,949,000      -               -                   81,029,500    21.38    

1. งานจัดการศึกษา -             -             -                       -              607,400       5,754,400             -                 25,756,000  2,949,000      -               -                   35,066,800    43.28    

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -             -             -                       -              607,400       5,754,400             -                 25,756,000  2,949,000      -               -                   35,066,800    100.00  

12 161433101200 1 งานสนับสนุนการเรียนการสอน -             -             -                       -              -              263,670               -                 -             -               -               -                   263,670         0.75      

13 161433101300 2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางองคความรู 24,200         801,300               825,500         2.35      

14 161433101400 3 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 65,400         436,473               501,873         1.43      

15 161433101500 4 งานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 59,400         125,557               184,957         0.53      

16 161433101600 5 โครงการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา 49,800         325,200               375,000         1.07      

17 161433101700 6 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 340,000               340,000         0.97      

18 161433101800 7 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 108,000       162,000               270,000         0.77      

19 161433101900 8 โครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร 15,000         85,000                 100,000         0.29      

20 161433102000 9  โครงการวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000               100,000         0.29      

21 161433102100 10 โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 285,600       3,115,200             3,400,800      9.70      

22 161433102200 11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู 25,756,000  25,756,000     73.45    

23 161433102300 12 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หอง 2,949,000      2,949,000      8.41      

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                               

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

                                   

                                         

                

                                     

              

                                                                                                                                                                    

                                       

                                       

                                       

                                           

                                                

                              

                                             

                                         

                              

                                  

              

                                                                                                                                                                    

                                              

                                  

                                  

                                  

 

                                  

 

                                  

                                   

                                   

                                           

                                             

                                             

                                            

                                     

                                  

                                          

                                             

                               

              

                                                                              

                                                                                               

                                                                          

                                                                                                                                                                              

                            

                                                

                                                                                                                                                                                           

                           

                                                                                                                                                                              
                              

                

                                                                                                                                                                               
                    
                    

                    

                                                                                                                                                                               

                

                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

                      

                      

                      

                      

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                    

                                                                          

                                                                            

              

                                                                            

                

                                                                                  

                     

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

                                     

                                             

    

                                  

                                     

                                   

                                         

                                       

                                                                                  

                                                                             

                                                                             

                                                                                                                                                                                  

                  

                      

                        

                           

                           

                        

                           

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

รวมทั้งสิ้น

ประเภทงบรายจาย

งบลงทุนงบดําเนินงานงบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น รอยละ



ฑ 
 

งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 18,221,600  -             -                       -              7,167,600     1,269,000             -                 19,304,500  -               -               -                   45,962,700     56.72    

1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 18,221,600  -             -                       -              7,167,600     1,269,000             -                 19,304,500  -               -               -                   45,962,700     100.00  

24 161433202400 1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 18,221,600  -             -                       -              7,167,600     1,269,000             -                 19,304,500  -               -               -                   45,962,700     100.00  

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     3,770,100     5,854,400             5,177,000        11,941,100  58,390,300    146,064,700   3,200,000          291,587,400   76.95    

1. งานจัดการศึกษา -             -             -                       -              720,000       2,680,240             -                 10,405,100  -               1,010,000      -                   14,815,340    5.08      

1020000 คณะครุศาสตร -             -             -                       -              360,800       1,142,720             -                 2,823,800   -               1,010,000      -                   5,337,320      36.03    

25 161434102500 1 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู 195,000       676,520               871,520         16.33    

26 161434102600 2 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร 55,800         76,200                 132,000         2.47      

27 161434102700 3 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000      1,010,000      18.92    

28 161434102800 4 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 110,000       390,000               500,000         9.37      

29 161434102900 5 จัดซื้อครูภัณฑ 2,823,800    2,823,800      52.91    

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -             -             -                       -              238,600       856,760               -                 2,979,000    -               -               -                   4,074,360      144.29  

30 161434103000 1 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 41,400         147,340               188,740         4.63      

31 161434103100 2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15,400         102,200               117,600         2.89      

32 161434103200 3 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 148,800       23,250                 172,050         4.22      

33 161434103300 4 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20,400         53,500                 73,900           1.81      

34 161434103400 5 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ 3,600           5,000                   8,600            0.21      

35 161434103500 6 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 125,000               125,000         3.07      

36 161434103600 7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,400           19,280                 24,680           0.61      

37 161434103700 8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3,600           132,560               136,160         3.34      

38 161434103800 9 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 221,130               221,130         5.43      

39 161434103900 10 โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27,500                 27,500           0.67      

40 161434104000 11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2,979,000    2,979,000      73.12    

1040000 คณะวิทยาการจัดการ -             -             -                       -              120,600       680,760               -                 4,602,300    -               -               -                   5,403,660      181.39  

41 161434104100 1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 7,200           22,750                 29,950           0.55      

42 161434104200 2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 38,720                 38,720           0.72      

43 161434104300 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 50,000                 50,000           0.93      

44 161434104400 4 โครงการชมรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 25,000                 25,000           0.46      

45

161434104500 5 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

25,000                 25,000           0.46      

46

161434104600 6 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรู

เกี่ยวกับโลจิสติกส) 15,000                 15,000           0.28      
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47 161434104700 7 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 25,000                 25,000           0.46      

48 161434104800 8 โครงการอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส) 12,000                 12,000           0.22      

49 161434104900 9 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 73,800         15,850                 89,650           1.66      

50 161434105000 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 5,400           20,920                 26,320           0.49      

51 161434105100 11 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 9,000           31,580                 40,580           0.75      

52 161434105200 12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 14,400         23,675                 38,075           0.70      

53 161434105300 13 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 4,000                   4,000            0.07      

54 161434105400 14 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการ 25,000                 25,000           0.46      

55 161434105500 15 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 7,200           114,420               121,620         2.25      

56 161434105600 16 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 3,600           71,989                 75,589           1.40      

57 161434105700 17 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 159,856               159,856         2.96      

58 161434105800 18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ 4,602,300    4,602,300      85.17    

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     3,050,100     3,174,160             5,177,000        1,536,000    58,390,300    145,054,700   3,200,000          276,772,060   94.92    

1010100 กองกลาง 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     2,985,300    1,000,000             5,173,000        -             50,779,900    145,054,700   -                   262,182,700   94.73    

59 161434205900 1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 32,691,400  15,181,900  7,467,400              1,849,100     2,985,300    1,000,000             5,173,000        -             50,779,900    145,054,700   262,182,700   100.00  

1010200 กองนโยบายและแผน -             -             -                       -              64,800         1,345,520             4,000              -             -               -               -                   1,414,320      0.51      

60 161434206000 1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 414,320               414,320         29.29    

61 161434206100 2 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 64,800         931,200               4,000              1,000,000      70.71    

1010300 กองบริการการศึกษา -             -             -                       -              -              414,320               -                 -             -               -               -                   414,320         0.15      
62 161434206200 1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 414,320               414,320         100.00  

1010400 กองพัฒนานักศึกษา -             -             -                       -              -              414,320               -                 -             5,898,000     -               -                   6,312,320      2.28      
63 161434206300 1 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 414,320               414,320         6.56      
64 161434206400 3 งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 5,898,000      5,898,000      93.44    

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -             -             -                       -              -              -                      -                 702,000      -               -               3,200,000          3,902,000      1.41      
65 161434206500 1 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,500,000          1,500,000      38.44    
66 161434206600 2 งานสนับสนุนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,700,000          1,700,000      43.57    
67 161434206700 3 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 702,000      702,000         17.99    

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา -             -             -                       -              -              -                      -                 834,000      1,712,400      -               -                   2,546,400      0.92      

68 161434206800 1 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา 1,712,400      1,712,400      67.25    

69 161434206900 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 834,000      834,000         32.75    

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               2,726,800      -                   6,326,800      1.67      

1. งานบริการวิชาการ -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,726,800      -                   2,726,800      43.10    

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               2,726,800      -                   2,726,800      100.00  

70 161435207000 1 โครงการพระราชดําริ 558,000         558,000         20.46    

71 161435207100 2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 605,700         605,700         22.21    

72 161435207200 3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 803,800         803,800         29.48    

73 161435207300 4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 759,300         759,300         27.85    
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ุ ,         ,             

2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               -               -                   3,600,000      56.90    

1020000 คณะครุศาสตร -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               -               -                   3,600,000      100.00  

74 161435107400 1 งานพัฒนาวิชาชีพครู -             -             -                       -              780,600       2,819,400             -                 -             -               0 -                   3,600,000      100.00  

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               6,028,500      -                   6,028,500      1.56      

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               6,028,500      -                   6,028,500      100.00  

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย -             -              -             6,028,500      -                   6,028,500      100.00  

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม -             -              -             3,846,300      -                   3,846,300      63.80    

75 161422107500 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3,846,300      3,846,300      100.00  

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต -             -              -             1,570,900      -                   1,570,900      26.06    

76 161422107600 1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ศึกษา 1,570,900      1,570,900      100.00  

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย -             -              -             611,300         -                   611,300         10.14    

77 161422107700 1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 611,300         611,300         100.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -             -             -                       -              146,000       504,000               -                 -             -               -               -                   650,000         0.17      

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -             -             -                       -              146,000       504,000               -                 -             -               -               -                   650,000         100.00  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา -             -             -                       -              146,000       504,000               -                 -             -               -               -                   650,000         100.00  

78 161446207800 1 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ 51,200         119,100               170,300         26.20    

79 161446207900 2 โครงการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา 3,600           46,400                 50,000           7.69      

80 161446208000 3 โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 30,000                 30,000           4.62      

81 161446208100 4 โครงการจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 29,400         138,600               168,000         25.85    

82 161446208200 5 โครงการรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000                 30,000           4.62      

83 161446208300 6 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 4,200           97,500                 101,700         15.65    

84 161446208400 7 โครงการอนุรักษและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา 57,600         42,400                 100,000         15.38    

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      0.91      

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู -             -              -             3,560,600      -                   3,560,600      100.00  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา -             -             -                       -              -              -                      -                 -             -               3,560,600      -                   3,560,600      100.00  

85 161657208500 1 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559 2,700,000      2,700,000      75.83    

86 161657208600 2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย 450,000         450,000         12.64    

87 161657208700 3 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 100,000         100,000         2.81      

88 161657208800 4 โครงการพัฒนาบุคลากรดวยกิจกรรมงานประจําสูงานวิจัย 45,600          45,600           1.28      

89 161657208900 5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 71,000          71,000           1.99      

90 161657209000 6 โครงการสงเสริมเผยแพรงานวิชาการ 100,000         100,000         2.81      

91 161657209100 7 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาบันวิจัยและพัฒนา 94,000          94,000           2.64      
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ  
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
โครงการท่ี 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
1020000 คณะครุศาสตร 
161168100100 .โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ภายในปเดียว 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการติดตอสื่อสารในโลกแหงขอมูลขาวสารซ่ึงมีความเจริญกาวหนาและ

พัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการสื่อสารผานชองทางตางๆ สามารถทําไดอยางงายดายโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง 
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหกาวทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเปนปจจัยเก้ือหนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางดานทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดตอสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานหรือศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ังเปน
การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอีกดวย 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพทางดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงดําเนินโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษและสงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแกนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษนักศึกษาสูสังคมอาเซียน 
3. พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรม

ดานภาษา  การแลกเปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา 
    ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 
เปาประสงคท่ี 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 200 คน 
1.2 พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 10 รร. 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษามีองคความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.2 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  30 เปนเงิน  60,000 บาท 
  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  30 เปนเงิน  60,000 บาท 
  ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 25 เปนเงิน  50,000 บาท 
  ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   15 เปนเงิน  30,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 200 คน 150,000 200 คน 30,000  40,000  50,000  30,000 
2 พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 10 รร. 50,000 10 รร. 30,000  20,000     

รวม  200,000  60,000  60,000  50,000  30,000 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 150,000  
 งบเงินอุดหนุน 150,000  
 1.1 คาตอบแทน       43,200  
 -คาวิทยากร   38 ชม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 1.2 คาใชสอยและวัสดุ       106,800  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่/  200 คนๆ 6 มื้อๆละ 30 บาท 36,000  
 คาอาหาร ฯลฯ 200 คนๆ 3 มื้อๆละ 50 บาท 30,000  
 -ถายเอกสาร/ซือ้วัสด ุ       40,800  
2 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 50,000  
 งบเงินอุดหนุน 50,000  
 2.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาวิทยากร 2 คนๆ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       42,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/  30 คนๆ 2 มื้อๆละ 30 บาท 3,600  
 คาอาหาร ฯลฯ 30 คนๆ 1 มื้อๆละ 100 บาท 3,000  
 ถายเอกสาร/ซื้อวัสด ุ       36,200  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักศึกษาท่ีมีองคความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
9.1.2 นักศึกษามีความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ 
9.3.2 รายงานการประเมินโครงการ 
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
161168100200 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  

      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.1.11  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรม 

  ดานภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา จะมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน เปนการสรางสังคมภูมิภาค
ใหพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงทาง การเมือง 
สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว และถือวาการเตรียมความพรอม
ดานการศึกษาซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศของอาเซียน 
จึงไดโครงการ “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ 
และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษา วัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนเพ่ือพรอมกาวเขาสูการเปนประชากร
ของประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังเปนการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการและเผยแพรชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
2. วัตถุประสงค 

      1.เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
       2.เพ่ือใหผูเขารวมโครงการจากสถาบัน และหนวยงานตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน   
       3.เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถเตรียมความพรอมของประชากรไทยสูการเปนประชากรอาเซียน 
       4.เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 1. จํานวนนักศึกษาเขารับการอบรมภาษา  
            ตัวชี้วัดท่ี 2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตลาดแรงงาน 
280 คน 

1.2 คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 500 คน 
  2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 
2.2 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งข้ึน 
2.3 ผูเขารวมโครงการมีความพรอมในการเปนประชากรอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายรอยละ  66  เปนเงิน   132,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจายรอยละ  34  เปนเงิน   68,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
นักศึกษา 

1 ครั้ง      280 
คน 

68,000   

2 คายภาษาอังกฤษ 3 ครั้ง  500 คน 132,000       
รวมท้ังสิ้น    132,000    68,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษา 68,000 ไตรมาส4 

 งบเงินอุดหนุน 68,000  

 1.1 คาตอบแทน       68,000  

 -คาวิทยากร 10 คนๆละ  10 ช.ม.ๆละ 600 บาท 60,000  

 1.2 คาวัสดุ     8,000 บาท 8,000  

2 คายภาษาอังกฤษ       132,000 ไตรมาส1 

 งบเงินอุดหนุน 132,000  

 2.1 คาตอบแทน       75,600  

 -คาวิทยากร 21 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 75,600  

 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       56,400  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 521 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 26,050  

 -คาอาหาร 521 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 26,050  

 -คาวัสดุ       4,300  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 200,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งข้ึน 

            3  ผูเขารวมโครงการมีความพรอมในการเปนประชากรอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.2.1 ประเมินผล โดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม 
9.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารับการอบรม  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
161168100300 โครงการ English for Asean Community 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท                                         
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูรับผิดชอบ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเครื่องมีสําคัญท่ีใชในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติไมวาจะเปนการ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทํางาน หรือแมกระท่ังการประกอบธุรกิจตางๆ ดังนั้นการพัฒนาประเทศในทุกดาน
ใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานาประเทศใรโลกนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพฒนาศักยภาพของประชากร
ในประเทศใหมีความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในสิ้นปนี้ประเทศไทย
จะเขาสูประชาคมอาเซ่ียน และภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางท่ีใชในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงเหตุผลดังกลาวทุก
หนวยงาน องคกร รวมถึงสถาบันการศึกษาจึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร 
และนักศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความตระหนักและใหความสําคัญในการท่ีจะ
พัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือใหมีความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานรวมถึงการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันกับประชาชนพลเมืองในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัถุประสงคท่ีตั้งไว 
คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทําโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษตอเนื่อง ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 3 ป เพ่ือให
สามารถติดตามผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องและชัดเจน โดยเริ่มตนจากการพัฒนากับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557 และมีการติดตามผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2560  

 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะดานความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน โครงสราง
หลักไวยกรณ รวมถึงการออกเสียงท่ีถูกตองและชัดเจน 
3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนทักษะดานภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 พัฒนาทักษะดานความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 
1 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชความรูภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......100..........เปนเงิน.......... 200,000...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรม พัฒนาทักษะดานความรูความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
1 200,000   1 200,000     

รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 200,000    200,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ 200,000  
 งบเงินอุดหนุน 200,000  
 1.1 คาตอบแทน 194,400  
 -  คาวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ   

   ใหบุคลากร 
9 คนๆละ 72 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 194,400 

 
 

 1.2 คาใชสอย 5,600  
 -  คาลวงเวลา 1 คนๆละ 45 ครั้งๆละ 50 บาท 2,250  
 -  คาถายเอกสาร 1 ครั้ง - - 3,350 บาท 3,350  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษา คณะวิทยาการตัดการ มีพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการ
ฟง พูด อาน เขียน โครงสรางหลักไวยกรณ รวมถึงการออกเสียงท่ีถูกตองและชัดเจน 
  
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  ผูเขาอบรมมีความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 50 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบทดสอบความรูกอนและหลังอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
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1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
161168100400 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  

แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน   
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยในป 2558 ประเทศไทยมีโครงการในการกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการทํา
ใหประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ  ไดมีความเชื่อมโยง สานสัมพันธ ไปมาหาสู และมีความใกลชิด โดยมีความ
เชื่อมโยงในหลายมิติ เชน ดานการเมือง ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ  เนื่องดวยความใกลชิดและสัมพันธกันนี้ทําให
ประชากรของกลุมประเทศอาเซียนรวมกวา 600 ลานคนตองมีการเจรจา พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีใชเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลในกลุมประเทศอาเซียน การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ใหแกนักศึกษาจึงมีความจําเปน  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการสื่อสารและสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกไดอยางดีและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ด ว ย เ ห ตุ นี้ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี จึ ง มี โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ของนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงจากประเทศตาง ๆ เพ่ือการ
ทํางานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความพรอมทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
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  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด  

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

  ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม     
                แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ  
ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  

  สมศ. มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
ตัวบงชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวมกิจกรรม 100  คน 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. การดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จครบถวน 
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   100    เปนเงิน....200,000      บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1.  โครงการคายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสูประชาคม
อาเซียน  

1 ครั้ง 200,000 1 ครั้ง 200,000       

รวมท้ังส้ิน  200,000  200,000       
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1  200,000  
 งบเงินอุดหนุน 200,000  
 1.1 คาตอบแทน 60,000  
 - คาวิทยากร 5 คน  10 ชั่วโมง 1,200 บาท 60,000  
 1.2 คาใชสอย 140,000  
 - คาท่ีพัก 40  หอง 1 คืน 750 บาท 30,000  
 - คาอาหารเชา 100  คน 1 ม้ือ 100 บาท 10,000  
 - คาอาหารกลางวัน 100  คน 2 ม้ือ 200 บาท 40,000  
 - คาอาหารเย็น 100  คน 1 ม้ือ 200 บาท 20,000  
 - คาอาหารวาง 100   คน 4 ม้ือ 25 บาท 10,000  

 - คาเชารถ 3   คัน  2 วัน 5,000 บาท 30,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาไดรับความรูในทักษะภาษาอังกฤษจากการเขาอบรม 
 2. นักศึกษาไดความรูเพ่ิมข้ึนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 3. นักศึกษาไดความรูภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมเพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสูโลกอาชีพ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักศึกษาไดรับความรูภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80  
10.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
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1010200 กองนโยบายและแผน 
161168200500 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (งานวิเทศฯ ) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 การเรงรดัวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 การสงเสรมิบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซยีน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดานภาษ  

การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 532,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญประการหน่ึง             

คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ เปาหมายท่ีสําคัญในการทําใหเกิด           
ความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/
นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดี 
ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือใหมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
ตอการรองรับความเปนสากลในอนาคต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดําเนินการสรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
เพ่ือดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธใหครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ท้ังในดานหลักสูตร งานวิจัย และดานอ่ืนๆ 
อันจะกอนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงานท่ี 1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ.
2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ กลยุทธ 17 การสงเสริมบทบาท
ศักยภาพในอาเซียนและสากล และนโยบายมหาวิทยาลัยขอท่ี 11 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกับสถาบัน องคกรในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็ง สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัยในดานตางๆตลอดจนการไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัด
อันดับช้ันนําของโลก 
 เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว 

  
 
 

2. วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมคีวามเปนสากล  
2. เพ่ือขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ในหลากหลายดาน

สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดบั ASEAN และนานาชาต ิ
 4. เพ่ือพัฒนาความสามทารถในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 5. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลยัใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาต ิ

6. เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมท้ังประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการตางประเทศ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ....2.... ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

  ตัวบงชี้ ...............................................................................................................................
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี .............................................................................................................................. 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

กลยุทธท่ี  17  การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
  เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 
                        เปาประสงคท่ี   2  มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี       17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความรวมมือทาง  
วิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 17.3 ระดับความสาํเรจ็ในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถ่ิน 
 17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับตางประเทศหรือกลุม   

ประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
  ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล 

2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
2.3 รอยละของจํานวนบุคลากร/นักศึกษา จากองคกรท้ังในและตางประเทศ เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ            

และวัฒนธรรม 
2.4  ระดับความพึงพอใจของอาจารย/นักศึกษาภายในและตางประเทศจากการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ....100... เปนเงิน........532,000.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดประชุมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ครั้ง 532,000     1 ครั้ง 532,000   

รวมท้ังสิ้น  532,000      532,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 532,000  
 งบเงินอุดหนุน 532,000  
  1.1 คาตอบแทน 60,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร       60,000  
  1.2 คาใชสอยและวัสดุ 472,000  
 - คาใชสอยและวัสดุในการ

ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนานาชาต ิ

      472,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 532,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 3. ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมประชุมนานาชาติ 
 4. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล 
 5. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
1.1 ระดับความพึงพอใจในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
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161168200600 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ)  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงรัดวางรากฐานการพัมนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 การสงเสรมิบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซยีน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:      60,000 บาท   
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน องคกรใน
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็ง สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัย ในดานตางๆตลอดจนการไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัด
อันดับชั้นนําของโลก 

นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
เปาหมายท่ีสําคัญในการทําใหเกิด ความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือ
กระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดีท่ีจะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการรองรับความเปนสากล
ในอนาคต  
 เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทํา
โครงการงานพัฒนาสถาบันสูสากล โดยมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล  
2. เพ่ือขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ใน

หลากหลายดานสงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 4. เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมท้ังประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ  
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
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  สงป.  ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ....2.... ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบงช้ี ..................................................................................... 
 ก.พ.ร . ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ.  ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวช้ีวัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

กลยุทธท่ี  17  การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
  เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 
                        เปาประสงคท่ี   2  มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี       17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความรวมมือทาง  
วิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 17.3 ระดับความสาํเรจ็ในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถ่ิน 
 17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับตางประเทศหรือกลุม   

ประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม  Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด 
   ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันท่ีเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 1 งปม. 
2 งานแปลเอกสาร 1 งปม. 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
2.3 รอยละของจํานวนบุคลากร/นักศึกษา จากองคกรท้ังในและตางประเทศ เขามาแลกเปลี่ยนองคความรู            

และวัฒนธรรม 
2.4  รอยละความสําเร็จการทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ (MOU) 

3.ปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......25..........เปนเงิน........15,000...................บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ...... 25..........เปนเงิน........15,000...................บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ..... 25..........เปนเงิน........15,000...................บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ....... 25..........เปนเงิน........15,000...................บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

ปริมาณ 
งบประมา

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันท่ีเปนเครือขายของ

มหาวิทยาลยัและงานแปลเอกสาร 
1 ป งปม. 60,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

            

รวมท้ังสิ้น  60,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันท่ีเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 60,000  
 งบดําเนินงาน 60,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 60,000  
 - คาใชสอยและคาวัสดุในการ

ดําเนินงาน 
      60,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 60,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
  2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล 
  3. ไดรับความพึงพอใจจากผูแทนสถาบันท่ีเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 
  4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
1.1จํานวนบันทึกความรวมมือท่ีเพ่ิมข้ึนกับตางประเทศ (MOU)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสราง            

ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 
1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํารวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขายในตางประเทศ 

2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
161168100700 โครงการอบรมภาษา (ศูนยภาษา) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  

      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรเรงรดัวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดานภาษา  

2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       896,000     บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีภาระหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    มาตรา 
8 (6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
องคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศในการพัฒนาทองถ่ิน  
 เม่ือประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จะตองมีความพรอมท้ังดานการเตรียมหลักสูตร ใหสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
ได  จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการเขาสูประชาคมอาเซียนป  

 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหพรอมท่ีจะ
สื่อสารกับสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน   

2.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงไดแก อาจารย และเจาหนาท่ีใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถสื่อสารไดในการเปนประชาคมอาเซียน 

3.   เพ่ืออบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคลภายนอก ไดแก เจาหนาท่ีองการบริหารสวนจังหวัด ผูประกอบการ 
OTOP ตํารวจและตํารวจทองเท่ียว ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถสื่อสารได  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 1. จํานวนอาจารย เจาหนาท่ี บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับ 

การอบรมภาษา  
  ตัวชี้วัดท่ี 2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงานสําหรับเจาหนาท่ี 40 คน 
1.2 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับตํารวจและตํารวจทองเท่ียว 30 คน 
1.3 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
30  คน 

1.4 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับผูประกอบการ OTOP 30 คน 
1.5 อบรมภาษาจีน 20 คน 
1.6 อบรมภาษาญี่ปุน 60 คน 
1.7 คายภาษาญี่ปุน 60 คน 
1.8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย 30 คน 
1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม 30 คน 
1.10 กิจกรรม ASEAN  FESTIVAL 200 คน 
1.11 อบรมภาษาอาเซียน 20 คน 
1.12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 60 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 
2. เสริมสรางทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  51.50  เปนเงิน  461,440  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  32.10  เปนเงิน  287,640  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.19  เปนเงิน  109,210  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  4.21  เปนเงิน  37,710  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงานสําหรับ
เจาหนาท่ี 

1 ครั้ง  40 คน 118,980       

2 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจและตํารวจ
ทองเท่ียว 

1 ครั้ง  30 คน 18,240       

3 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

1 ครั้ง      30 คน 18,240   

4 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ OTOP 1 ครั้ง  30 คน 18,240       
5 อบรมภาษาจีน 1 ครั้ง  20 คน 23,680       
6 อบรมภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง      60 คน 39,120   
7 คายภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง    60 คน 287,640     
8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย 1 ครั้ง      30 คน 51,850   
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษผานกิจกรรม 1 ครั้ง  30 คน 139,520       
10 กิจกรรม ASEAN  FESTIVAL 1 ครั้ง  200 

คน 
61,820       

11 อบรมภาษาอาเซียน 1 ครั้ง  20 คน      20 คน 37,710 
12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 
2 ครั้ง  60 คน  80,960       

รวมท้ังสิ้น    461,440  287,640  109,210  37,710 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสํานักงานสําหรับเจาหนาท่ี 118,980 ไตรมาส 1 

 งบเงินอุดหนุน 118,980  

 1.1 คาตอบแทน       21,600  

 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 21,600  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       97,380  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 43     คนๆละ  4 มื้อๆละ 50 บาท 8,600  

 -คาอาหาร 43     คนๆละ   9,000 บาท 38,700  

 -คาท่ีพัก 44 คนๆละ 1 คืนๆละ 900 บาท 39,600  

 -คาพาหนะ     6,000 บาท 6,000  

 -คาเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  

 -คาวัสดุ     4,000 บาท 4,000  

2 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับตํารวจและตํารวจทองเท่ียว 18,240 ไตรมาส1  

 งบเงินอุดหนุน 18,240  

 1.1 คาตอบแทน       7,200  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,040  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 31     คนๆละ  4 มื้อๆละ 35 บาท 4,340  

 -คาอาหาร 31     คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 3,100  

 -คาวัสดุ     3,600 บาท 3,600  

3 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด 18,240 ไตรมาส3 

 งบเงินอุดหนุน 18,240  

 3.1 คาตอบแทน       7,200  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,040  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 31     คนๆละ  4 มื้อๆละ 35 บาท 4,340  

 -คาอาหาร 31     คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 3,100  

 -คาวัสดุ     3,600 บาท 3,600  

4 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ OTOP 18,240 ไตรมาส1 

 งบเงินอุดหนุน 18,240  

 4.1 คาตอบแทน       7,200  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,040  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 31     คนๆละ  4 มื้อๆละ 35 บาท 4,340  

 -คาอาหาร 31     คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 3,100  

 -คาวัสดุ     3,600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
5 อบรมภาษาจีน 23,680 ไตรมาส1 

 งบเงินอุดหนุน 23,680  

 5.1 คาตอบแทน       14,400  

 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,280  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 22 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 3,080  

 -คาอาหาร 22 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 2,200  

 -คาวัสดุ       4,000  

6 อบรมภาษาญ่ีปุน 39,120 ไตรมาส3 

 งบเงินอุดหนุน 39,120  

 6.1 คาตอบแทน       18,000  

 -คาวิทยากร 3 คนๆละ   10  ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       21,120  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 63 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 8,820  

 -คาอาหาร 63 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 6,300  

 -คาวัสดุ     6,000  6,000  

7 คายภาษาญ่ีปุน 287,640 ไตรมาส 2 

 งบเงินอุดหนุน 287,640  

 7.1 คาตอบแทน       68,400  

 -คาวิทยากร 6 คนๆละ 19 ช.ม.ๆละ 600 บาท 68,400  

 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       219,240  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 66 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท 13,200  

 -คาอาหาร 66 คนๆละ 5 มื้อๆละ 300 บาท 99,000  

 -คาท่ีพัก 68 คนๆละ 2 คืนๆละ 600 บาท 81,600  

 -คาพาหนะ     20,000 บาท 20,000  

 -คาเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 1,440  

 -คาวัสดุ     4,000 บาท 4,000  

8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย 51,850 ไตรมาส 3 

 งบเงินอุดหนุน 51,850  

 8.1 คาตอบแทน       18,000  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 30 ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       33,850  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 31     คนๆละ     10 มื้อๆละ 35 บาท 10,850  

 -คาอาหาร 31     คนๆละ 5 มื้อๆละ 100 บาท 15,500  

 -คาวัสดุ     7,500 บาท 7,500 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษผานกิจกรรม 139,520 ไตรมาส 1 

 งบเงินอุดหนุน 139,520  

 9.1 คาตอบแทน       18,000  

 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 15 ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       121,520  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 32     คนๆละ 5 ม้ือๆละ 50 บาท 8,000  

 -คาอาหาร 32 คนๆละ 5 ม้ือๆละ 300 บาท 48,000  

 -คาท่ีพัก 33 คนๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท 52,800  

 -คาพาหนะ     7,000 บาท 7,000  

 -คาเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 720  

 -คาวัสดุ     5,000 บาท 5,000  

10 กิจกรรม ASEAN  FESTIVAL 61,820 ไตรมาส 1 

 งบเงินอุดหนุน 61,820  

 10.1 คาตอบแทน       6,400  

 -คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 16  คนๆละ 1 วันๆละ 400  6,400  

 10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       55,420  

 -เงินรางวัล       22,900  

 -คาวัสดุ       32,520  

11 อบรมภาษาอาเซียน 37,710 ไตรมาส 4 

 งบเงินอุดหนุน 37,710  

 11.1 คาตอบแทน       24,000  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 20 ช.ม.ๆละ 1,200 บาท 24,000  

 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       13,710  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 21     คนๆละ  6 ม้ือๆละ 35 บาท 4,410  

 -คาอาหาร 21     คนๆละ 3 ม้ือๆละ 100 บาท 6,300  

 -คาวัสดุ       3,000  

12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 80,960 ไตรมาส 1 

 งบเงินอุดหนุน 80,960  

 12.1 คาตอบแทน       28,800  

 -คาวิทยากร 2   คนๆละ 24 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 28,800  

 12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       52,160  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 62    คนๆละ     8 ม้ือๆละ 35 บาท 17,360  

 -คาอาหาร 62   คนๆละ    4 ม้ือๆละ 100 บาท 24,800  

 -คาวัสดุ       10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 896,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 
  9.1.2 เสริมสรางทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบทดสอบ
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
161168200800 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 การฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกรงประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลติ: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย  งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 84,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 9 

สรางความเขมแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล ไดกําหนดใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบ
ในการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา โดยใชพ้ืนท่ีบางสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงเก็บรวบรวมองคความรู
ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับอาเซียน  ดังน้ัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ 
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงพ้ืนท่ี ในการจัดตั้งเปนศูนยอาเซียนเพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควา ถายทอด 
เผยแพรองคความรูตางๆ ทางดานวิชาชีพและวิชาการ รวมท้ังแนะการใชบริการสํานักวิทยบริการแกนักศึกษา คณาจารย และชุมชน
ทองถ่ิน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดหา รวบรวมขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประจาํศูนยอาเซยีน 
2. เพ่ือจัดทําสื่อมลัตมิีเดีย โดยการสังเคราะหเน้ือหาจากหนังสือเก่ียวกับอาเซียน 
3. เพ่ือเปนแหลงศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลความรูดานอาเซยีนศึกษา 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
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 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
เปาประสงคท่ี 2   มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดท่ี 17.3  ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําอาเซียนศึกษาทองถ่ิน  
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 
จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณ) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 1,000 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 100 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 100 คน 

 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     59.52    เปนเงิน      50,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     40.48 เปนเงิน      34,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

          

 งบอุดหนุน  84,000         
1 คาวัสดุ           
 1.1 วัสดุ 20 รายการ 84,000  50,000  34,000     

รวมท้ังสิ้น  84,000  50,000  34,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ สาํหรับศูนยอาเซียนศึกษา 84,000  
 งบเงินอุดหนุน       84,000  
 1.1 คาวัสดุ       84,000  
 -วัสด ุ 20 รายการ      84,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       84,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นิสิต นักศึกษา มีความรู ความเขาใจและเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ี มีความตระหนักรูถึงการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน สามารถนําไปเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
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1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
161168200900 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สอศ.) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 

แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกรงประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 84,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและเปาหมายเพ่ือเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพ 

เปนสถาบันท่ีเชิดชูและสงเสริมการประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ซ่ึงเปน
วิสัยทัศนท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารประเทศ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสงเสริมใหมี
การผลิตงานวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม และสามารถแขงขันได ในกลุมประเทศอาเซียน และเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 

ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงใหความสําคัญกับการเตรียม
ความพรอมและการสรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญและคุณคาในทางประวัติศาสตร ภูมิหลัง ศาสนา และ
พ้ืนฐานทางดานสังคมวัฒนธรรมของประเทศตางๆในกลุมประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเปนวิธีการสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึง
มิติความสําคัญท่ีมีความเก่ียวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศและกลุมวัฒนธรรมตางๆในประชาคมอยางมี
นัยสําคัญ สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในชุด “นิทรรศการ
ศิลปหัตถกรรมอยุธยา-อาเซียน สูความเปนมรดกโลก” เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในบริบทตางๆขางตน 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสรางองคความรู ความเขาใจและการตระหนักในบทบาทของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโดเย
เฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 

2. เพ่ือบูรณาการองคความรูและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการเตรียมความพรอมสูการเปนสวน
หนึ่งประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมอยุธยาใหสามารถสืบสานและดํารงอยูไดในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
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4. เพ่ือสงเสริมการตระหนักรับรูเก่ียวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกใน
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศสมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

5. เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                     กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                     กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 
 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  
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 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
    
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 1 กิจกรรม 
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 1,000 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
3.ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
5.ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
6.การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ...100.............เปนเงิน.........84,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอยุธยา-
อาเซียน สูความเปนมรดกโลก 

1 ครั้ง 84,000 1 ครั้ง 84,000       

รวมท้ังสิ้น  84,000  84,000       
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 40 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอยุธยา-อาเซียน สูความเปนมรดกโลก 84,000  
 งบเงินอุดหนุน       84,000  
 1.1 คาใชสอย       84,000  

 - คาจางจัดทํานิทรรศการ
ศิลปหัตถกรรมอยุธยา-
อาเซียน สูความเปนมรดกโลก 

1 คร้ังๆ ละ 1 งานๆละ 84,000 บาท 84,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 84,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจและการตระหนักในบทบาทของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโด

เยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม” 
2. บุคลากรทางการศึกษา สามารถนําองคความรูและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการเตรียมความพรอมสู

การเปนสวนหนึ่งประชาคมอาเซียน 
3. เกิดจิตสํานึกใหประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอยุธยา

ใหสามารถสืบสานและดํารงอยูไดในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน 
4. เกิดการตระหนักรับรูเก่ียวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกในการเปน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
สมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ 
และอัตลักษณของชาติ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1ตัวชี้วัดความสาํเร็จของการดําเนินงาน 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมงาน ไมนอยกวา รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมงาน ไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนาํความรูไปใชของผูผูเขารวมงานไมนอยกวา รอยละ  85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

9.2 วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบนัทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชมุ 
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1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
161168201000 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016)  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 การสงเสรมิบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสรางความสมัพันธ 

และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรม 

 ดานภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: เงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 344,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเขาสูการประชาคมอาเซียน ซ่ึงประชาคมอาเซียนมีรวมมือท่ีครอบคลุมท้ัง

ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมท้ังการศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคม
ท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน มีสุขภาพความเปนอยูท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกดาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน  ซ่ึงมุงดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหมีการขยายความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพ่ือนบานและในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นความสําคัญของสภาพการณท่ี
จะเกิดข้ึนดังกลาว จึงจะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia 
and Communication Technology (ISMAC 2015) เพ่ือสรางความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ และสรางความเขมแข็งทางวิชาการ สูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือสังคม ซ่ึงสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติได 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย สําหรับอาจารยในสถาบันการศึกษาของภูมิภาค
อาเซียนใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

2.  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักของภูมิภาคอาเซียน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  

 สกอ. องคประกอบท่ี 4  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
     ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน 

สรางสรรค 
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 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
4. เครือขายความรวมมือ 

มีเครือขาย 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    ตางประเทศ  Hokkaido University 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ผูเขารวมประชุมวิชาการ 150 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ   15.99     เปนเงิน 55,000    บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    5.82   เปนเงิน  20,000    บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.98) เบิกจายรอยละ   78.19    เปนเงิน 269,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 

(SISA 2016) 
 

1 ครั้ง 344,000         

 - คาหองประชุมสมัมนา 1 ครั้ง 20,000        1  20,000  
 - คาอาหาร 1 ครั้ง 105,000       1  105,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 ครั้ง 30,000       1  30,000 
 - คาจางจัดทําเว็บไซดโครงการประชุมวิชาการ 1 ครั้ง 30,000   1 30,000     
 - คาจางทําวีดีโอแนะนําการเดินทาง 1 ครั้ง 10,000   1 10,000     
 - คาจางจัดทําเลมบทคัดยอ 1 ครั้ง 20,000       1 20,000 
 - คาจางจัดทําเอกสารประชาสมัพันธ 1 ครั้ง 15,000   1  15,000     
 - คาจางจัดทําถุงผาใสเอกสารการประชุม 1 ครั้ง 20,000     1  20,000   
 - คาเชาเหมารถตู 1 ครั้ง 20,000       1 20,000 
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้ง 5,000       1  5,000 
 - คาเสื่อมราคา 1 ครั้ง 2,000       1  2,000 
 - คาท่ีพัก 1 ครั้ง 24,000       1  24,000 
 - คาวิทยากร 1 ครั้ง 18,000       1  18,000 
 - คาถายเอกสารประกอบการประชุม 1 ครัง้ 10,000       1  10,000 
 - คาวัสดุในการจัดประชุม 1 ครั้ง 15,000       1  15,000 

รวมท้ังสิ้น  344,000    55,000  20,000     269,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 (SISA 2016) 344,000  
 งบเงินอุดหนุน 344,000  
 1.1 คาตอบแทน 18,000  
 - คาวิทยากร 3 คนๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 18,000  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 326,000  
 - คาหองประชุมสมัมนา       20,000  
 - คาอาหาร 150 คนๆละ 3 มื้อๆละ 350  บาท 105,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท 20,000  
 - คาจางจัดทําเว็บไซด

โครงการประชุมวิชาการ 
      30,000  

 - คาจางทําวีดีโอแนะนําการ
เดินทาง 

      10,000  

 - คาจางจัดทําเลมบทคัดยอ       20,000  
 - คาจางจัดทําเอกสาร

ประชาสมัพันธ 
      15,000  

 - คาจางจัดทําถุงผาใสเอกสาร
การประชุม 

      20,000  

 - คาเชาเหมารถ       20,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง       5,000  
 - คาเสื่อมราคา       2,000  
 - คาท่ีพัก 5 หองๆละ 3 คืนๆละ 1,600 บาท 24,000  
 - คาถายเอกสารประกอบการ

ประชุม 
      10,000  

 - คาวัสดุในการจัดประชุม       20,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 344,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดยีวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหเกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวชิาการของอาจารยในภูมิภาคอาเซียน 
2.  ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนที่รูจักในภูมิภาคอาเซียน 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 85  
2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสังเกต 
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1010400 กองพัฒนานักศึกษา 
161168201100 โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

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

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูเขารับการอบรม 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/บุคลากร/ผูประกอบการท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6. ครู บุคลากร และผูประกอบการเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานบริการวิชาการ เปนงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใหบริการทางวิชาการในการรูปแบบการ
ใหความรูและฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมายท่ีเปนบุคลากรภายใน นักศึกษา อาจารย รวมท้ัง
บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรจากภายนอกท้ังในระดับหนวยงาน องคกร และประชาชนในชุมชนและ
ทองถ่ิน การใหบริการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดสัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอก การใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการจัดประชุม สัมมนา 
รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริง
เปนหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project) ท่ีมีประโยชนตอ
สถานประกอบการ เชน การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางาน 
ซ่ึงนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการ
ทํางาน และมีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการมากท่ีสุด 

สหกิจศึกษาเปนกลไกในการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่องตลอดไป  โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเนนท่ีความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลประโยชน
รวมกันสูงสุด  ซ่ึงนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ไดลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนประสบการณท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห และประเมินผลอยางเปนระบบมี
การจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการทํางานจริงของตนเองท่ีสะทอนการผสมผสาน
ระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังการคนพบตนเองทางดานงานอาชีพท่ีชัดเจนข้ึน  
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ดวยระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติไดอยางลงตัวเชนนี้ จึงสงผลให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
และสหกิจศึกษายังทําใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรไดตลอดเวลา สวนสถานประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานตลอดท้ังป กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทุกฝายท่ีเก่ียวของ มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวา “แหลงจัดการความรูภูมิปญญา พัฒนาครูและทองถิ่น 
เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรม มรดกโลก” การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558  เปนการรวมตัวและ
รวมมือในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางผูประกอบการ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแนวทางการปฏิบัติและบทบาทของ
ตนเอง  ในการเสริมสรางและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผูประกอบการ  อันจะนําไปสูการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตลอดไป การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้นงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา ในฐานะเปนสวนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริม และพัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณกอนและหลังออกฝก
ประสบการณทางดานอาชีพกับสถานประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ  และเพ่ือใหการสนับสนุนภารกิจงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเปนไป
ไดอยางคลองตัวในการบริหารจัดการของฝายงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษานั้น  จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน และการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรท้ังภายใน นักศึกษา อาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอกท้ังหนวยงาน องคกร และประชาชนในชุมชน และทองถ่ิน 

  
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางประสบการณทางดานอาชีพ ในรูปแบบการการฝกงาน แบบสหกิจศึกษา 
และฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
4. เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  โดยผานนักศึกษาผูไป

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ 
5. เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมทองถ่ินในรูปแบบการใหความรูฝกอบรมวิทยาการใหมๆ และการ

ใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ และประชาชนในชุมชนและองคกรในทองถ่ิน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ.  องคประกอบท่ี 2  

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
   ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
   ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 5  
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม ผูประกอบการท่ีเปนหนวยรวมในการฝกงานของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
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 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ ผูประกอบการท่ีเปนหนวยรวมในการฝกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 
2 
3 

นักศึกษา  
อาจารยนิเทศ สหกิจศึกษา 
ผูประกอบการ 

100 
20 
50 

คน 
คน 
คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน     

สหกิจศึกษา และการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกทุกฝายท่ีเก่ียวของโดยตรง  
2.2 การใชระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ใหผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด ลดผลการสูญเปลาใน
การผลิตบัณฑิต และนําพาประเทศใหสามารถแขงขันไดท้ังในอาเซียนและสากล  

2.3 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเปนท่ีนาพึงพอใจขององคกรผูใช
บัณฑิตเพ่ิมข้ึนตามเกณฑประเมิน  

2.4 จํานวนองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  71.15   เปนเงิน    71,150 บาท 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  28.85   เปนเงิน    28,850 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 

รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 

2 

3 

 

 

การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสูอาเซียน 

การพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาสูอาเซียน 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยัและผูประกอบการใน

งานสหกิจศึกษาสูอาเซียน 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

 

 

14,500 

71,150 

14,350 

 

1 ครั้ง 

 

71,150 

1 ครั้ง 

 

1 ครั้ง 

14,500 

 

14,350 

 

 

   

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น  100,000  71,150  28,850     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนวยตอ

รายการ 
อัตราตอหนวย 

รวมเปนเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 1. การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสูอาเซียน 14,500  

 1.1 คาตอบแทน 10,800  

 - คาวิทยากร 1  คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 3,600  

 - คาวิทยากร 4  คนๆละ 3  ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 3,700  

 - คาติดตามประเมินผล       500  

 - คาปายไวนิล       500  

 - คาวัสดุอุปกรณ       2,700  

 2. การพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาสูอาเซียน 71,150  

 2.1 คาตอบแทน 10,800  

 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 1,200 บาท 10,800  

 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 60,350  

 - คาเชารถ 2 คันๆละ 2 วันๆละ 2,500 บาท 10,000  

 - คาท่ีพัก 20 คนๆละ 1 คืนๆละ 900 บาท 18,000  

 - คาเชาหองประชุม 1 งานๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20  คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  

 - คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 350 บาท 14,000  

 - คาอาหารเย็น 20  คนๆละ 1 มื้อๆละ 350 บาท 7,000  

 -คาติดตามประเมินผล       500  

 - คาวัสดุอุปกรณ       6,350  

 - คาปายไวนิล       500  

 3. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูประกอบการในงานสหกิจศึกษาสูอาเซียน 14,350  

 3.1 คาตอบแทน 3,600  

 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 3,600  

 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,750  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,750  

 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 5,000  

 -คาติดตามประเมินผล       500  

 - คาปายประชาสัมพันธ       500  

 - คาวัสดุอุปกรณ       3,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสด ุ
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 นักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา และไดรับประสบการณ

ทางดานอาชีพหลังจากฝกงานกับสถานประกอบการและสามารถพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพตนเองเพ่ือเขาสูการ
แขงขันในตลาดแรงงานท้ังในประเทศไทยและอาเซียน 

8.2 มีสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเขารวมเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

8.3 มีการพัฒนาหลักสูตรของแตละสาขาวิชาใหมีความทันสมัย และตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 8.4 มีการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการท่ีเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานใหกับ
นักศึกษา 
  
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษาไดเขารับการอบรมเตรียมความพรอมกอนและหลังการฝกงานในหลักสูตรแบบสหกิจ

ศึกษาท้ังเลือกฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือฝกประสบการณวิชาชีพ และมีความรูความเขาใจเก่ียว 
และความพรอมในการเขาสูการฝกงานกับสถานประกอบการจริง 

9.1.2 อาจารยไดเขาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาและอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษานานาชาติ 

9.1.3 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการท้ังภาครัฐและ
เอกชนเขารวมเปนหนวยฝกงานสหกิจศึกษา และหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับความรู ความเขาใจกอน ระหวาง และหลังการ

ฝกงานของนักศึกษา 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตรสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจนานาชาติ 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบตอบรับของสถานประกอบการในการเปนหนวยฝกงานใหกับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1  : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
161433101200 งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 263,670    บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถทางวิชาการควบคูกับความมี
คุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพ่ือนาความ
เจริญผาสุกมาสูตนและสังคมโดยภาพรวมได 

และนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีความพรั่งพรอมท้ังดานทรัพยากรและองคความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียัง
ดําเนินภารกิจดานวิจัยพัฒนา ใหบริการทางวิชาการ และทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไปดวย ถือเปนภารกิจสาคัญ
อยางหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงการพัฒนาคนระดับปจเจกใหมี
คุณภาพเพ่ือรากฐานของการสรางสังคมคุณภาพและมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท้ังนี้ ในการดําเนินภารกิจท้ังสองสวนดังกลาว จําเปนจะตองอาศัยการบริหารจัดการ ตั้งแตระดับกลยุทธจนถึง
ระดับปฏิบัติการ และจําเปนตองใชงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนใหเพียงพอสําหรับการดําเนินการ และ
เพ่ือใชจายในอํานวยการใหแผนงานและกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น คลองตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีวางไว 
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2. วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือดําเนินการใหมี วัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนสําหรับจัดการการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
2. เพ่ือซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุและครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ีรูจักของทองถ่ิน 
  

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 

      แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม 
      สถาบันและเอกลักษณของคณะ 

  ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  สมศ. มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
เปาประสงคท่ี 2 การจัดการงานจราจรอยางมีประสิทธิภาพและยานพาหนะมีความพรอม

ในการใชงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมีความ

พรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 53 

4. เครือขายความรวมมือ 
ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ 3 ครั้ง 
2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 6 ครั้ง 
3 ประชาสัมพันธ 4 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 กิจกรรมสําเร็จลุลวงตามแผนไมนอยกวารอยละ 80  

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 11.38    เปนเงิน......30,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .26.55   เปนเงิน......70,000.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 28.17   เปนเงิน....74,268........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  33.91   เปนเงิน......89,402.........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ 3 ครั้ง 83,670 1 ครั้ง 18,000   1 ครั้ง 16,268 1 ครั้ง 49,402 

2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 6 ครั้ง 150,000   2 ครั้ง 60,000 2 ครั้ง 50,000 2 ครั้ง 40,000 

3 ประชาสัมพันธคณะ 4 ครั้ง 30,000 2 คร้ัง 12,000 1 คร้ัง 10,000 1 คร้ัง 8,000   

รวมท้ังสิ้น  263,670  30,000  70,000  74,268  89,402 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ 83,670  
 งบดําเนินงาน 83,670  
  1.1 คาวัสดุ 83,670  
 - วัสดุสาํนักงาน, วัสดุ

การเกษตร, วัสดุงานบาน
งานครัว, วัสดุคอมพิวเตอร, 
วัสดุไฟฟา, วัสดุกอสราง, 
วัสดุอ่ืน ๆ  

      83,670  

2 กิจกรรมท่ี 2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 150,000  
 งบดําเนินงาน 150,000  
 2.1 คาใชสอย       150,000  
 - คาจางเหมาบริการ       80,000  
 - คาซอมแซมครุภณัฑ       70,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธคณะ 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  
 3.1  คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ เชน เบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก 
พาหนะ คานํ้ามันรถ คาทาง
ดวน คาบํารุงรถ   

      10,000  

 - คาเชารถ       10,000  
 - คาวัสดุโฆษณา       10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 263,670  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 มีการบริหารจัดการสํานักงานคณบดีท่ีสนับสนุนการดําเนินภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความราบรื่น คลองตัว มีประสิทธิผล  

8.2 คณาจารย นักศึกษา และผูรับบริการจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดี
ตอใหบริการ การดําเนินงาน และระบบจัดการเรียนการสอนของคณะ 

8.3 ชุมชน ทองถ่ินไดรับทราบถึงหลักสูตรตาง ๆ ในคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มีการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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161433101300 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางองคความรู 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 825,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ

ในงานเปนอยางดี   บุคลากรจึงตองไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและประสบการณตรง ไมวาจะ
เปนการพัฒนาดานการสอน การใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ดานประสบการณการทํางาน ดานสังคม  ปจจุบันการพัฒนา
บุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การเชิญผูมีความรูในเรื่องนั้น ๆ 
มาใหความรูแกบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผู ท่ีมีความชํานาญ ซ่ึงลวนเปนการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของคณะ  ซ่ึงจะนําความรูตาง ๆ ท่ีไดรับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน หรือพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  
2. เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยท่ีจะเขาสูตําแหนงวิชาการ 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ี 
4. เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดน 
5. เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวช้ีวัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ. องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม 

      สถาบันและเอกลักษณของคณะ 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 1   เขาใจ 
เปาประสงคท่ี 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน 

ภารกิจตามยทุธศาสตร 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 

รอยละ 80 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน   
ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
กลยุทธท่ี 11 สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวชี้วัดท่ี 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงตามสายอาชีพไดไมนอยกวา

รอยละ 60 
เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัดท่ี 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึนไม
นอยกวารอยละ 40 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม/

ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 

60 ครั้ง 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 6 สาขา 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
3 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดีเดน 1 ครั้ง 

4 อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพ่ือเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

2 ครั้ง 

5 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน   3 กิจกรรม 

6 อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและงานวิจัย   2 กิจกรรม 

7 สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 2 กิจกรรม 

8 อบรมพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
1 กิจกรรม 

9 สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 1 ครั้ง 

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 การดําเนินการแลวเสร็จครบถวนทุกกิจกรรม 

2.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  26.41  เปนเงิน  209,100   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  41.12    เปนเงิน  325,500   บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 19.83 เปนเงิน  190,900   บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  12.63 เปนเงิน  100,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 

60 ครั้ง                   
450,000  

 50,000.00  153,000.00  147,000.00  100,000 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 4  ครั้ง                   
132,500  

 6,100.00  92,500.00  33,900.00   

3 การเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมผีลงานดีเดน 1 ครั้ง                      
5,000  

 5,000.00       

4 อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

2 ครั้ง                    
40,000  

   40,000.00     

5 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  3 ครั้ง                    
18,000  

 18,000.00       

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรยีนการสอนและงานวิจัย  2 ครั้ง                    
20,000  

   10,000.00  10,000.00   

7 สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 2 ครั้ง                    
50,000  

 20,000.00  30,000.00     

8 พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 1 ครั้ง                      
6,000  

 6,000.00       

9 สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 1 ครั้ง                      
4,000  

 4,000.00       

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1 ครั้ง                   
100,000  

 100,000.00       

รวมท้ังสิ้น  825,500  209,100  325,500   190,900  100,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี  1 ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุไปรวมประชุม อบรม สัมมนา  
และไปราชการอ่ืน 

450,000  

 งบดําเนินงาน 450,000  
  1.1 คาใชสอย 450,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก , 

คาพาหนะ, คาทางดวน,  
คานํ้ามันรถ, คาบํารุงรถ,      
คาเชารถ, คาลงทะเบียน 

60 ครั้ง     450,000  

2 กิจกรรมท่ี 2  ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน  132,500  

 2.1  ศึกษาดูงานของสาขาวิชา 132,500  
 งบดําเนินงาน 132,500  
 2.1.1 งบคาตอบแทน       5,000  
 - คาวิทยากร       5,000  
 2.1.2 คาใชสอย       127,500   
 - คาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก ,       

- คาทางดวน, คานํ้ามันรถ,  
คาบํารุงรถ, คาเชารถ 

- คาของท่ีระลึก 

  
 

       
93,600 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 การเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดีเดน 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
 3.1 คาวัสดุ       5,000  
 - คาวัสดุโลรางวัล,  

วัสดุสาํนักงาน 
      5,000  

4 กิจกรรมท่ี 4  อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  40,000  

 งบดําเนินงาน 40,000  
 4.1 คาตอบแทน       8,400  
 - คาวิทยากร 2 คน 7 ชม 600 บาท 8,400  
  4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 31,600  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาจางวิเคราะหและทําเลม

สรุปรายงาน 

65 
65 

คน 
คน 

2 
4 

มื้อ 
มื้อ 

100 
35 

บาท 
บาท 

13,000 
9,100 
2,000 

 

 - คาวัสดุและถายเอกสาร       7,500  

5 กิจกรรมท่ี  5   อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 18,000  

 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS For Windows 6,000  

 งบดําเนินงาน 6,000  
 5.1.1 คาตอบแทน       3,600  
 - คาวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

   5.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,400  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
15 
15 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
25 

บาท 
บาท 

750 
750 

 

 - คาวัสด ุ       900  

 
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การออกแบบและตกแตงภาพดวย program Photoshop เพ่ือใชในการ
พัฒนาเว็บไซตและสื่อประชาสมัพันธ 

6,000 
 

 งบดําเนินงาน 6,000  
 5.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 - คาวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   5.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,400  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
15 
15 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
25 

บาท 
บาท 

750 
750 

 

  - คาวัสด ุ       900  

 5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและโปรแกรมสํานักงานสําหรับเจาหนาท่ี 6,000  

 งบดําเนินงาน 6,000  
 5.3.1 งบคาตอบแทน       3,600  
 - คาวิทยากร 1 คน 6 ชม 600 บาท 3,600  
   5.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,400  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
15 
15 

คน 
คน 

1 
2 

มื้อ 
มื้อ 

100 
25 

บาท 
บาท 

750 
750 

 

 - คาวัสด ุ       900  
6 กิจกรรมท่ี 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
  6.1 คาใชสอย 20,000  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
50 
50 

คน 
คน 

2 
4 

มื้อ 
มื้อ 

80 
25 

บาท 
บาท 

8,000 
5,000 

 

 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา
รายงานผล 

2 ครั้ง   1,000 บาท 2,000  

 - คาวัสดุและถายเอกสาร       5,000  

7 กิจกรรมท่ี 7 สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 50,000  

 7.1 รณรงคการสงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  
 7.1.1 คาใชสอยและวัสดุ 30,000  
 - คาวัสดุ  

- คาปายรณรงค 
- คาถายเอกสาร 
- คาวัสดุสํานักงานและอ่ืนๆ 

 
4 ปาย 

 
2,500 

    12,500 
10,000 
2,500 
5,000 

 

 7.2 วิเคราะหผลการรณรงค จัดทํารายงาน และเผยแพรกิจกรรมเพ่ือสรางผลกระทบทางสังคม 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
  7.2.1 คาใชสอยและวัสดุ 20,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาจางวิเคราะหชอมลู  
- คาจางจัดทํารายงานผล 
- คาถายเอกสาร 

1ครั้ง 
1ครั้ง 

 

5,000 
5,000 

 

    5,000 
5,000 
2,500 

 

 - คาจางทําเอกสารเผยแพร  ครั้ง 7,500     7,500  
8 กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 6,000 สาขาคหกร

รมศาสตร  

 งบดําเนินงาน 6,000  

 8.1 คาวัสดุ       6,000  

 - คาวัสดุและถายเอกสาร       6,000  

9 กิจกรรมท่ี 9 สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 4,000 สาขาคหกร
รมศาสตร  

 งบดําเนินงาน 4,000  
  9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 1 มื้อ 35 บาท 1,750  
 - คาวัสดุและถายเอกสาร       2,250  

10 กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 100,000 สนง.คณบดี  

 งบดําเนินงาน 100,000  
 10.1 คาใชสอย 100,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก 

คานํ้ามัน / คาบํารุงรถ,  
คาเชารถ 

      100,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 825,500  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมดียวกัน 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรไดเพิ่มพนูความรู และทักษะดานภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาตอ 

3. บุคลากรพัฒนาความรูและทักษะทางวชิาการและการจัดการเรียนการสอนแกอาจารย 
4. บุคลากรไดเพิ่มพนูความรู ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารย การมีจติสํานึกทีด่ี มี

จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  
9.1.1 ผูบริหาร บุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100 

9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการ 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม 
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161433101400 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน      โครงการประจาํ คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 501,873   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให 

สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ 
ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี 
สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย 
ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว 
จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และ
มีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝก
ประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.เพือเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3.เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี . 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 15 สาขา 
2 จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจางสอนพิเศษ 6 สาขา 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80  
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ   49.10   เปนเงิน  246,414  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  42.91   เปนเงิน  215,340  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   7.99  เปนเงิน    40,119  บาท 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 66 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
  

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจดัการเรียนการสอน

สาขาวิชา 
15 

สาขา 
436,473  

11 ครั้ง 
215,214  

5 ครั้ง 
181,140  

2 ครั้ง 
40,119   

2 จัดเชิญวิทยากรพิเศษ และจางสอนพิเศษ  6 
สาขา 

65,400  
6 ครั้ง 

31,200  
3 ครั้ง 

34,200     

รวมท้ังสิ้น  501,873  246,414  215,340  40,119  0 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 436,473  
 งบดําเนินงาน 436,473  
 1.1 คาวัสดุ       436,473  
 - คาวัสดุสํานักงาน       100,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       60,000  
 - คาวัสดุการเกษตร       20,000  
 - คาวัสดุงานบานงานครัว       10,000  
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       6,000  
 - คาวัสดุไฟฟา       45,000  
 - คาวัสดุการศึกษา       56,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       45,000  
 - คาวัสดุกอสราง       50,000  
 - คาถายเอกสาร       44,473  
2 กิจกรรมท่ี 2  จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจางสอนพิเศษ 65,400  
 งบดําเนินงาน 65,400  
  2.1 คาตอบแทน 65,400  
 - คาวิทยากร 11 สาขา     65,400  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 501,873  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน 
2.มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จครบทุกกิจกรรม 
9.1.2 ความถึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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161433101500 งานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 184,957  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน

มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวย การทีมีอาจารยท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือของทุก
ฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุน
การจัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อันประกอบดวยกิจกรรมซ่ึงตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจในการการจัดทํา มคอ.7 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม 
 4. เพ่ือพัฒนาอาจารยและนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 5. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
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ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ 80 และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
กลยุทธท่ี 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
เปาประสงคท่ี 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาท่ัวไปสูศตวรรษท่ี 21 1 ครั้ง 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการข้ันตน" 1 ครั้ง 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา" 
1 ครั้ง 

4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม 1 ครั้ง 
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร มคอ.7 
1 ครั้ง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝงตัวเพ่ือสงเสริมทักษะทางวิชาชีพสูการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1 ครั้ง 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือสงเสริมทักษะทาง
วิชาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1 ครั้ง 

8 โครงการบริการวิชาการเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรเกษตรศาสตร 1 ครั้ง 
9 การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 1 ครั้ง 
10 อบรมพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 1 ครั้ง 
11 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุข

ชุมชน 
1 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.ผูเขารวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับความรวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....56.......เปนเงิน......104,500......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....40.......เปนเงิน... ...74,457 ......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......3.......เปนเงิน.  . ....6,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 อบรมพัฒนาการจดัการเรียนรูวิชาศึกษาท่ัวไปสูศตวรรษท่ี 21 1 10,000   1 ครั้ง 10,000     
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการข้ันตน 1 20,000   1 ครั้ง  20,000     
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา 
1 

20,000 
  1 ครั้ง  20,000     

4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม 1 10,000 1 ครั้ง  10,000       
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสตูร มคอ.7 
1 

15,000 
1 ครั้ง  15,000       

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝงตัวเพ่ือสงเสรมิทักษะทางวิชาชีพสู
การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

1 
20,000 

1 ครั้ง 20,000       

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคมุอัตโนมตัิเพ่ือสงเสริมทักษะ
ทางวิชาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1 
22,500 

1 ครั้ง 22,500       

8 โครงการบริการวิชาการเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตร
เกษตรศาสตร 

- เทคนิคการผลิตปุยหมักอยางงาย 
- การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ

1 

10,000 

   
 

1 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 

 
 

5,000 
5,000 

    

9 การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) 1 30,000 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 9,000 1 ครั้ง 6,000   
10 
 

อบรมพัฒนาอาจารยในดานการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

1 ครั้ง 5,457   1 ครั้ง 5,457     

11 เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูการจัดการเรียนการสอนสาขา
สาธารณสุขชุมชน 

1 ครั้ง 22,000 1 ครั้ง 22,000       

รวมท้ังสิ้น 184,957  104,500  74,457  6,000  0  

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาท่ัวไป สูศตวรรษท่ี 21 10,000  
 งบดําเนิงาน   
  1.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมงละ 600 บาท 4,200  
  1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,800  
 - คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 1,400  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 1,400  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 20 เลม     2,000  
 - คาวัสด ุ       1,000  
2 อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการขัน้ตน” 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
  2.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมงละ 600 บาท 4,200  
  2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ     15,800  
 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 3,500  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,500  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 50 เลม     5,000  
 - คาวัสด ุ       3,800  
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
  3.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมงละ 600 บาท 4,200  
  3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 15,800  
 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 3,500  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,500  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 50 เลม     5,000  
 - คาวัสด ุ       3,800  
4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
  4.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมงละ 600 บาท 4,200  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,800  
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 700  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 700  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม       1,000  
 - คาวัสด ุ       3,400  

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร มคอ.7” 15,000  
 งบดําเนินงาน  15,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  5.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ช่ัวโมงละ 600 บาท 4,200  
  5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 - คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 2,100  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,100  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 30 เลม     3,000  
 - คาวัสด ุ       3,600  
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบปฏบัิติการฝงตัว เพ่ือสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ สูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” 20,000 เทคโนอุต 
 งบดําเนินงาน  20,000  
  6.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
  6.2 คาวัสดุ 12,800  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 20 เลม     1,000  
 - อุปกรณท่ีใชในการอบรม       11,800  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ สูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” 22,500 การจัด 
 งบดําเนินงาน 22,500 การเทค 
  7.1 คาตอบแทน 7,200 โนโลยี 
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
  7.2 คาวัสดุ 15,300  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 20 เลม     1,000  
 - อุปกรณท่ีใชในการอบรม 1 รายการ     14,300  
8 อบรมบริการวิชาการเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรเกษตรศาสตร 10,000 เกษตร 
 8.1 เทคนิคการผลิตปุยหมักอยางงาย 5,000  
 งบดําเนินงาน       5,000  
  8.1.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ช่ัวโมง 600 บาท 1,800  
  8.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 3,200  
 - คาอาหารวาง 30 คน 1 มื้อ 25 บาท 750  
 - วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการอบรม       2,450  
 8.2 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ  5,000 เกษตร 
  งบดําเนินงาน 5,000  
  8.2.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ช่ัวโมง 600 บาท 1,800  
  8.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 3,200  
 - คาอาหารวาง 30 คน 1 มื้อ 25 บาท 750  
 - วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการอบรม       2,450  
9 การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30,000 เทคโนอุต 
 งบดําเนินงาน 30,000  
  9.1 คาตอบแทน 6,000  
 - วิทยากรภายในมหาวิทยาลยั 1 คน 10 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 6,000  
 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       24,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจางวิเคราะหขอมูล       4,000  
 - ปายไวนิล 2 แผน 1 แผนละ 2,000.- บาท 4,000.-  
 - ปายแบบกาง หรือ มวนเก็บ 2 อัน 1 อันละ 2,000.- บาท 4,000.-  
 - โปสเตอร 10 แผน 1 แผนละ 200.- บาท 2,000.-  
 - แผนพับแบบ Offset 200 แผน 1 แผนละ 20.- บาท 4,000.-  
 - แผนพับแบบขาว-ดํา 500 แผน 1 แผนละ 2.- บาท 1,000.-  
 - หมึกพิมพเลเซอร 1 ชุด 1 ชุด 5,000.- บาท 5,000.-  

10 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกาวเขาสูในศตวรรษท่ี 21 5,457 สาธารณ 
 งบดําเนินงาน  สุขชุมชน 
  10.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
  10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,857  
 - เอกสารและสื่อประกอบการ

อบรม 
5 ชุด     1,857  

11 เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขชุมชน  22,000 สาธารณ 
 งบดําเนินงาน  สุขชุมชน 
 11.1 คาตอบแทน       10,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 11.2 คาใชสอยและวัสดุ       11,200  
 - คาถายเอกสารโครงการ       11,200  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 184,957  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 2. ไดปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
 3. ไดสงเสริมการฝกอบรมการสรางผลงานวิชาการและการศึกษาตอของบุคลากร 
 4.  บุคลากรไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนด 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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161433101600 โครงการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 375,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคณุภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือใหความรูและพัฒนางานดานประกันคุณภาพใหกับระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
เพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
2. เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
4. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก
จบการศึกษา  

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม 

      สถาบันและเอกลักษณของคณะ 
   ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

ตัวชี้วัดท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
กลยุทธท่ี 16 การประกันคุณภาพการศึกษา  
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
   ตัวชี้วัดท่ี 16.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
   ตัวชี้วัดท่ี 16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายปละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดท่ี 16.3 มีฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกตัวบงชี้ 
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5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 1 ครั้ง 

2 อบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 1 ครั้ง 

3 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรอรับการตรวจประเมิน 
(Pre Audit) 

1 ครั้ง 

4  สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต 1 ครั้ง 

5 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการแกไขความเสี่ยง 1 ครั้ง 

6 อบรมการจัดทํา Improvement Plan 1 ครั้ง 

7 สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 1 ครั้ง 

8 จัดทํารายงานประจําป 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการไมนอยกวารอยละ  80 
2.2 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวขอท่ีจัดโครงการ  

          ไมนอยกวารอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  13.33  เปนเงิน  50,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  10.67  เปนเงิน  40,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  75.20 เปนเงิน   282,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   0.80 เปนเงิน      3,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
 
1 

20,000   
 
1 

20,000     

2 อบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 1 20,000   1 20,000     

3 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรอ
รับการตรวจประเมิน (Pre Audit) 

1 50,000     1 50,000   

4 สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต 1 2,000     1 2,000   

5 
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการแกไข
ความเสี่ยง 

1 30,000 1 30,000       

6 อบรมการจัดทํา Improvement Plan 1 20,000 1 20,000       

7 
สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

1 230,000     1 230,000   

8 จัดทํารายงานประจําป 1 3,000       1 3,000 

รวมท้ังสิ้น  375,000  50,000  40,000  282,000  3,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑใหม 20,000  
 งบดาํเนินงาน 20,000  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 16,400  
 - คาอาหารวาง 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 4,200  
 - คาอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 6,000  
 - คาวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      6,200  

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร  20,000  
 งบดาํเนินงาน 20,000  
 2.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 16,400  
 - คาอาหารวาง 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 4,200  
 - คาอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 6,000  
 - คาวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      6,200  

3 กิจกรรมที่ 3  การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรอรับการประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit) 50,000  
 งบดาํเนินงาน 50,000  
 3.1 คาตอบแทน 27,000  
 - คาวิทยากร 15 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 27,000  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 23,000  
 - คาอาหารวาง 105 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,350  
 - คาอาหารกลางวัน 105 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,500  
 - คาวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      5150  

4 กิจกรรมที่ 4 สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต 2,000  

 งบดาํเนินงาน 2,000  
 4.1 คาวัสด ุ 2,000  
 - คาวัสดุและคาถายเอกสาร       2,000  
5 กิจกรรมที่  5  โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการแกไขความเสีย่ง 30,000  
 งบดาํเนินงาน 30,000  
 5.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 4,200  
 5.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 25,800  
 - คาอาหาร 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 5,600  
 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม    80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 8,000  
 - คาจางวิเคราะหและสรุปผลการ

อบรม 
      1,000  

 - คาวัสดุและคาถายเอกสาร       11,200  
6 กิจกรรมที่ 6   อบรมการจดัทํา Improvement Plan 20,000  
 งบดาํเนินงาน 20,000  
 6.1 คาตอบแทน 4,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 4,200 

 
 

 6.2 คาใชสอยคาวัสด ุ 15,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 5,000  
 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,500  
 - คาวัสดุและถายเอกสาร       7,300  
7 กิจกรรมที่ 7  สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิราชการประจาํป 230,000  
 งบดาํเนินงาน 230,000  
 7.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 222,800  
 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท 12,000  
 - คาอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 300 บาท 36,000  
 - คาอาหารเย็น 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 350 บาท 42,000  
 - คาที่พัก 62 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท 93,000  
 - คาเชาหองประชุมและอปุกรณ       5,000  
 - คาเบี้ยเล้ียง       1,440  
 - คาน้ํามันรถ/ทางดวน       10,000  
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย       3,000  
 - คาเชารถ       17,360  
 - คาวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      3,000  

8 กิจกรรมที่ 8  จัดทํารายงานประจําป 3,000  
 งบดาํเนินงาน 3,000  
 8.1 คาวัสด ุ 3,000  
 - คาถายเอกสารทําเลมรายงาน

ประจําป 
      3,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 375,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขาอบรมไดรับความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. มีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
3. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ผูเขาอบรมไดรับความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึนอยูในระดับดี  
9.1.2  ผูเขาอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได (SAR) สาขาละ 1 เลม  
9.1.3 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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161433101700 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชือ่มโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 340,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีประวัติดานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทาง

โบราณคดี อาทิ ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ท่ีจังหวัดลพบุรี ท่ีสรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2175 
- พ.ศ. 2231 ครองราชย พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศปราสาททอง) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการศึกษาทางดารา
สมัยใหมไดเขามาในประเทศไทยตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แตทวา เหตุการณในประวัติศาสตท่ีเก่ียวกับการใช
หลักการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมในการอธิบายและคาดคะเนปรากฏการณทางธรรมชาติครั้งสําคัญ ท่ีสรางความ
ภาคภูมิใจแกชาวไทยมากระท้ังปจจุบัน ไดแก เหตุการณท่ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงคํานวณการ
เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงลวงหนา วาจะเกิดข้ึนเหนือทองฟาตําบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันอังคารท่ี 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซ่ึงกินเวลาจับเต็มดวงท้ังสิ้น 6 นาที 45 วินาที ซ่ึงผลการ
คํานวณเปนไปอยางแมนยําโดยไมคลาดเคลือนแมแตวินาทีเดียว จนเปนท่ีเลืองลือในวงการดาราศาสตรทวโลก ถือเปน
ผลการศึกษาคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรครั้งยิงใหญและครั้งแรกของชาติไทย และถือเปนการบุกเบิกการคนควาวิจัย
ทางวิทยาศาสตรในแผนดิไทย ซ่ึงถัดจากนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมก็เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
สังคมไทยอยางตอเนื่อง 

เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังภาครฐและเอกชนจึงไดจัด
งานวันวิทยาศาสตรแหงชาติข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา และกําหนดให วันท่ี 18 สิงหาคมของทุกปเปนวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ เพ่ือเผยแพรผลงาน องคความรู และความกาวหนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในวงการวิทยาศาสตรไทย
และวงการวิทยาศาสตรสากล ใหเปนท่ีรูจัก กระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และเชิญชวนใหเยาวชนหันมาสนใจการศึกษาวิทยาศาสตรมากข้ึน  

เพ่ือรวมสงเสริมและเผยแพรกิจการดานวิทยาศาสตรของประเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะ
สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรประจําทองถ่ิน จึงไดประสานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง กําหนดใหมีการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติข้ึนเปนประจําทุกป 
ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวยังคงดําเนินเปนประเพณีสืบเนื่องมาจวบจนปจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระ
บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 
 2.เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน 
 3.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนสนใจศึกษา คนควาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมท้ังเปดโอกาส
ใหเยาวชน ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาประเทศ 
 5.เพ่ือเปนการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
    ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องคประกอบดานท่ี 3  การบริการวิชาการ  
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ 
       สถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

  ตัวบงชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
เปาประสงคท่ี 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
เปาประสงคท่ี 1  สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 3 วัน 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1,200 คน 
3. กิจกรรมการประกวด แขงขัน และกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  340,000      บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. จัดพิธีถวายพานพุมสักการะฯ 1 

กิจกรรม 
51,500       1 

กิจกรรม 
51,500 

2. การประกวด แขงขัน 7 
กิจกรรม 

158,500       7 
กิจกรรม 

158,500 

3 จัดพิมพวารสารงานสัปดาหวิทยาศาสตร  1 งาน 80,000       1 งาน 80,000 
4 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 1 

กิจกรรม 
50,000       1 

กิจกรรม 
50,000 

รวมท้ังสิ้น  340,000        340,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดพิธีถวายพานพุมสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล  ท่ี 4 และพิธีมอบรางวัล 51,500  
 งบดําเนินงาน 51,500  
 1.1 คาใชสอย       51,500  
 - คาจางเหมาจดัดอกไม บายศรี 

พานพุม และตกแตงสถานท่ี 
      38,000  

 -  คาจางดนตรีไทย       3,000  
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

สําหรับผูเขารวมงาน 
300 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35  บาท 10,500  

2 กิจกรรมการประกวด แขงขนั ทางวิทยาศาสตร 158,500  
 งบดําเนินงาน 158,500  
 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       158,500  
 - เงินรางวัลการประกวด แขงขัน       85,200  
 - คาจางเดินสายสัญญาณการ

แขงขันตอบปญหา 
      3,000  

 - คาจางเหมาบริการ เชน เชา
เตนท  เชาอุปกรณ 

      10,000  

 - คาวัสดสุํานักงาน 
- คาวัสดุประชาสมัพันธ 
- คาวัสด ุ

      30,000 
20,000 
10,300 

 

3  จัดพิมพวารสารงานสัปดาหวิทยาศาสตร  80,000  
 งบดําเนินงาน 80,000  
 3.1 คาวัสดุ       80,000  
 - คาจัดพิมพวารสารงานสัปดาห

วิทยาศาสตร  
      80,000  

4  จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 50,000  
 งบดําเนินงาน 50,000  
 4.1 คาใชสอย       50,000  
 - คาจางเหมาจดันิทรรศการกลาง       50,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 340,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน 
2.มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขงขัน ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3.ผูเขารวมงานไดรับประโยชนและความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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161433101800 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 270,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / รองคณบดีฝายวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของไทย เปนกรอบมาตรฐานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ดําเนินการตามนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิคือ มีการพัฒนาหลักสูตาร การจัดการเรียนการ
สอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตรควรจะมีระยะเวลาในการปรับปรุงทุก ๆ  5 ป  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตในสาขาตาง ๆ ซ่ึงในป 2559 นี้ มีหลักสูตรท่ีครบรอบตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร 
ไดแก เกษตรศาสตร จุลชีววิทยา คณิตศาสตร เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขชุมชนและการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ.  องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวบงชี้ท่ี 9 :  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก  

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง 9 หลักสูตร 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
  ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 33.33   เปนเงิน      90,000   บาท 
  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 66.67   เปนเงิน   180,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การปรับปรุงหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี 9 

หลักสตูร 
270,000 3 90,000 6 180,000     

รวมท้ังสิ้น  270,000  90,000  180,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี. 1 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  9 หลักสูตร 270,000  
 งบดําเนินงาน 270,000  
 1.1 คาตอบแทน 108,000  
 - คาตอบแทนวิทยากรวิพากย

หลักสตูร 10 หลักสตูร 
30 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 108,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 162,000  
 - คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 10,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 7,000  
 - คาจางพิมพเอกสารหลักสูตร 10 หลักสตูร   3,000 บาท 30,000  
 - คาวัสด ุ 100 หลักสตูร   3,500 บาท 35,000  
 - คาทําเลมหลักสูตร 100 หลักสตูร   8,000 บาท 80,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 270,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  มีหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 9 หลักสูตร 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 หลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 9 หลักสูตร 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร 
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161433101900 โครงการการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน   โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูสูงในดานวิชาการ       
มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความสามารถในการดําเนินการวิจัยในสาขาท่ีตน
ศึกษา จึงจัดใหมีวิชาโครงงานวิจัย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในทุกหลักสูตร ในการนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงดําเนินการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสถายทอดความรูและ
ผลการศึกษา วิจัยสูประชากรภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาธารณชน ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณวิจัยระหวางสาขาวิชาตางๆ ไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย ท้ังในรูปแบบบรรยายและ
โปสเตอร และเพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยรวม นอกจากนี้เพ่ือเปน
การเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยคณาจารย  
ท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนดวย อนึ่งเพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจึงมีการประชาสัมพันธไปยัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือเขารวมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ดวย 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
 2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3. เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัยกับอาจารยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
 4. สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
 ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจ าหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 
 

กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
 

กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ ๘๐ และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 
๒๐ 

กลยุทธท่ี 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
เปาประสงคท่ี 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

     ตางประเทศ  Anidav Society, India    
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ     100  เปนเงิน   100,000      บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 ครั้ง 100,000       1 ครั้ง 100,000 

รวมท้ังสิ้น  100,000        100,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000  
 งบดําเนินงาน 100,000  
 1.1 คาตอบแทน       15,000  
 - คาตอบแทนกรรมการตดัสิน 30 คน 1 วัน 400 บาท 12,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 

Invited speaker 
5 คน 30 นาที 1,200 บาท 3,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       85,000  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 10,500  
 - คาอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 15,000  
 - คาจางจัดดอกไม 1 ครัง้     1,500  
 - เงินรางวัลการนําเสนอ

ผลงานดเีดน 3 กลุม คือ 
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  
วิทยาศาสตรประยุกต และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ  
รางวัลท่ี 1 จํานวน 3 รางวัล 
ๆ ละ  2,000 บาท  
รางวัลท่ี 2 จํานวน 3 รางวัล 
ๆ ละ 1500 บาท และ
รางวัลท่ี 3 จํานวน 3 รางวัล 
ๆ ละ 1000 บาท  

      13,500  

 - คาวัสด ุ          34,000  
 - คาจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม 
      7,500  

 -      โลรางวัล       3,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100.000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต มีประสบการณในการถายทอดความรูและผลงานวิจัย ใน
รูปแบบการบรรยายและการจัดแสดงแบบโปสเตอร 
 2. นักศึกษา คณาจารยและบุคคลท่ัวไป ไดทราบผลงานและความกาวหนาทางดานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ผูเขารวมประชุมวิชาการมีความพึงพอใจในการจัดงานอยูในระดับดีมาก 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดงาน 
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161433102000 โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดย
การสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ การจัดทํา
วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพนอกจากจะเปนการแสดงศักยภาพดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว 
ยังเปนการสงเสริมใหการเผยแพรผลงานคณาจารยและนักวิชาการท่ัวไปเพ่ือใหมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวิทยาการตางๆในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ท้ังแวดวง
วิชาการและสังคมท่ัวไป 
 2. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ 
 3. เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพ่ือ
เชื่อมโยงโลกแหงวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชีว้ัดท่ี 6 ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

    ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
    ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ.  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 

   ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ   
                   บัณฑิต 

   องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

    องคประกอบท่ี 4. ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวบงชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจ าหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 
 

กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
 

กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ ๘๐ และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ
๒๐ 
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กลยุทธท่ี 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
เปาประสงคท่ี 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 เลม 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  50   เปนเงิน     50,000        บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  50   เปนเงิน     50,000        บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 เลม 100,000   1 50,000   1 50,000 

รวมท้ังสิ้น  100,000    50,000    50,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 100,000  

 งบดําเนินงาน 100,000  
 1.1 คาวัสดุ       100,000  
 - คาวารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
2 รายการ 250 เลมๆละ 200 บาท 100,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ท้ังแวดวงวิชาการ
และสังคมท่ัวไป 
 2. ไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ 
 3.มีเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพ่ือเชื่อมโยงโลก
แหงวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกทันตามกําหนด 2 เลมตอป 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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161433102100 โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 3,400,800  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็น

ไดจากความสําเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวท้ังหลาย ท่ีลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐานของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น และสําหรับโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงประชาคมโลกกําลังเผชิญกับความทาทายรอบ
ดาน ท้ังภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีสงผลกระทบอยางชัดเจนท้ังเชิงบวกและลบ ทําให
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสําคัญมากข้ึน เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ
ประเทศ ท้ังชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงท้ังหลาย และชวยเพ่ิมความสามารถในการสรางสําเร็จจาก
โอกาสใหมๆ ท่ีจะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงใหมีการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและความชานาญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะท่ีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน หองปฏิบัติการ 
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพองในการเตรียม
ความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
เปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ในระดับภูมิภาค จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินการ และรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และอยู
ในสภาพพรอมใหบริการ 

2. เพ่ือสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัยากรและขีดความสามารถของ
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. เพ่ือพัฒนางานวิจัยหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพนําไปสู
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัยากรและขีดความสามารถของศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. เพ่ือสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไปสูการใชประโยชนแพรหลายอยางเปนรูปธรรม  

5. เพ่ือใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ
นําไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

6. เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
7. เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ีรูจักในระดับภูมิภาค 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
    องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
กลยุทธท่ี 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
เปาประสงคท่ี 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
เปาประสงคท่ี 1  สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1  การซอมบํารุงครภุณัฑ 3 รายการ 
2  การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณวิทยาศาสตร 20 รายการ 
3  การจางเหมาบริการ ซอมแซมครภุัณฑวิทยาศาสตร 10 ครั้ง 
4  การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 สาขา 
5 การจัดบริการวิชาการ 16 โครงการ 
6 การจัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร 1 งาน 
7 การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 1 งาน 
8 การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษา 1 งาน 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
ภายนอกเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศใน
ประชาคมอาเซียน 

9 การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา 20 โครงการ 
10 การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร 1 โครงการ 
11 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยและ

นักศึกษา 
12 ครั้ง 

12 การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสัมฤทธ์ิ  4 ครั้ง 
13 การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและนักศึกษา 2 ครั้ง 
14 การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ืองานอาชีพ 6 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ความพึงพอใจในการใชบริการเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวารอยละ 80 
2.2 ความพึงพอใจของผูเขารับการบริการวิชาการไมต่ํากวารอยละ 80 
2.3 การดําเนินงานรายกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายเชิงปริมาณ และเปาหมายเชิง

คุณภาพไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมท้ังหมด         
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  36.97    เปนเงิน  1,350,100   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  45.51   เปนเงิน  1,547,700   บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.82  เปนเงิน    436,000    บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   1.97   เปนเงิน     67,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การบํารุงรักษาครุภณัฑ 3 96,300.00  96,300.00       
2 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณ

วิทยาศาสตร 
 

20 
189,500.00  53,500.00  80,000.00  50,000.00  6000.00 

3 การจางเหมาบริการ ซอมแซมครภุัณฑวิทยาศาสตร 10 880,000.00  270,000.00  550,000.00  30,000.00  30,000.00 

4 การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 260,000.00  130,000.00  130,000.00     
5 การจัดบริการวิชาการ 16 320,000.00  150,800.00  129,200.00  40,000.00   
6 การจัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร 1 150,000.00    150,000.00     
7 การจัดกิจกรรม คายวิทยาศาสตร 1 210,000.00      210,000   
8 การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และ

สถาบันการศึกษาภายนอกเพ่ือสรางความเขมแข็งทาง
วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 

1 100,000.00  50,000.00  25,000.00  25,000.00   

9 การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา 20 445,000.00  249,500.00  173,500.00  21,000.00  1,000.00 
10 การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครู

วิทยาศาสตร 
4 200,000.00  100,000.00  35,000.00  35,000.00  30,000.00 

11 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยและนักศึกษา 

12 100,000.00  50,000.00  25,000.00  25,000.00   

12 การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสัมฤทธ์ิ 4 200,000.00  100,000.00  100,000.00     
13 การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและ

นักศึกษา 
2 100,000.00  50,000.00  50,000.00     

14 การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ืองานอาชีพ 6 150,000.00  50,000.00  100,000.00     
            

รวมท้ังสิ้น  3,400,800  1,350,100  1,547,700  436,000  67,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 การซอมบํารุงครุภัณฑ 96,300  
 งบดําเนินงาน 96,300  
 1.1 คาวัสดุ 96,300  
 - คาบํารุงรักษาลิฟท   1 รายการ     51,360   
 - คาบํารุงรักษาเครื่องฉายดาว  1 รายการ     32,100  
 - คาบํารุงรักษาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืนและแสง  
1 รายการ     12,840   

2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณวิทยาศาสตร 189,500  
 งบดําเนินงาน 189,500  
 2.1 คาวัสดุ 189,500   
 - วัสดุวิทยาศาสตร  วัสดุทางดารา

ศาสตร วัสดสุํานักงาน วัสดุการ
เรียนการสอน วัสดุการเกษตร 
และวัสดุอ่ืน ๆ  

      189,500   

3 กิจกรรมท่ี 3 การจางเหมาบริการ ซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตร 880,000   
 งบดําเนินงาน 880,000   
 3.1 คาใชสอย 880,000   
 - ซอมแซมครภุณัฑ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร และจางเหมา
บริการ 

      880,000   

4 กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 260,000  
 งบดําเนินงาน 260,000  
 4.1 คาวัสดุ 260,000  
 - คาวัสดุทางวิทยาศาสตร       260,000  
5 กิจกรรมท่ี 5 การจัดบริการวิชาการ 320,000  
 งบดําเนินงาน 320,000  
 5.1 คาตอบแทน 129,600  
 -คาวิทยากรบรรยาย   216 ช่ัวโมง 600 บาท 129,600  
 5.2 คาใชสอยและวัสดุ 190,400  
 - คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
      16,000  

 - คาจางบันทึกขอมูล คาจาง
เหมาจดัทําเอกสาร คาสง
เอกสาร คาจางวิเคราะหและ
จัดทํารายงายผลการ
ดําเนินการ และอ่ืนๆ 

      6,450 
 
 

 - คาอาหารและอาหารวาง       42,150  
 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ

วิทยาศาสตร คาถายเอกสาร 
และอ่ืนๆ 

      125,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
6 กิจกรรมท่ี 6 การจัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร 150,000  
 งบดําเนินงาน 150,000  
 6.1 คาใชสอยและวัสดุ 150,000  
 - คาอาหารวางพิธีเปดงาน   500 คน 25 บาท 12,500  
 - คาจางเก็บแบบสอบถาม 1 งาน     2,000  
 - คาจางบันทึกขอมูลจาก

แบบสอบถาม 
1 งาน     2,000  

 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา
รายงายผลการดําเนินการ 

1 งาน   5000 บาท 5,000  

 - คาจางทําเอกสาร
ประชาสมัพันธ 

1 งาน   1,000 บาท 1,000  

 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร คาถายเอกสาร
และอ่ืนๆ 

      127,500  

7 กิจกรรมท่ี  7 การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 210,000  
 งบดําเนินงาน 210,000  
 7.1 คาตอบแทน 25,200  
 -วิทยากร   42 ช่ัวโมง 600 บาท 25,200  
 7.2 คาใชสอยและวัสดุ 184,800  
 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา

รายงายผลการดําเนินการ 
1 งาน   5000 บาท 5,000  

 - คาจางจัดทําเอกสารคาย
วิทยาศาสตร 

  60 ชุด 100 บาท 6,000  

 - ท่ีพักผูเขาอบรม       20,000  
 - คาอาหารและอาหารวาง

สําหรับการจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร 

      52,150  

 - คาจางทําเอกสาร
ประชาสมัพันธ 

1 งาน   1,500 บาท 1,500  

 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร คาถายเอกสาร
และอ่ืนๆ 

      100,150  

8 กิจกรรมท่ี 8 การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาภายนอกเพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน 

100,000  

 งบดําเนินงาน 100,000  
 8.1 คาตอบแทน 18,000  
 - คาวิทยากร 5 ครั้ง 6 ช่ัวโมง 600 บาท 18,000  
 8.2 คาใชสอยและวัสดุ 82,000  
 - เบ้ียเลีย้ง 5 ครั้ง 2 คน 240 บาท 2,400  
 - คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/       10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา
รายงายผลการดําเนินการ 

      5,000  

 - คาอาหารและอาหารวาง   100 คน 100 บาท 10,000  
 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ

วิทยาศาสตร เอกสารอบรม 
และอ่ืนๆ 

      54,600  

9 กิจกรรมท่ี 9 การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา 445,000  
 งบดําเนินงาน 445,000  
 9.1 คาใชสอยและวัสดุ 445,000  
      -คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล,  คาจาง

พิมพเอกสาร, คาจางเขาปกเลม, คาจางเก็บ
รวบรวมขอมลู, คาจางวิเคราะหขอมูลทาง
สถิต,ิ   คาจางจัดทํารายงานการวิจัย, คาจาง
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร, คาจางเหมาเก็บ
ตัวอยาง และอ่ืนๆ 

     172,000  

 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร วัสดุการเกษตร 
คาถายเอกสาร และอ่ืนๆ 

      273,000  

10 กิจกรรมท่ี 10 การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร 200,000  
 งบดําเนินงาน 200,000  
 10.1 คาตอบแทน 36,000  
 - วิทยากร   60 ช่ัวโมง 600 บาท 36,000  
 10.2 คาใชสอยและวัสดุ 164,000  
 - คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
      12,500  

 - คาอาหารและอาหารวาง   120 คน 150 บาท 18,000  
 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา

รายงายผลการดําเนินการ 
1 งาน     5,000  

 - คาจัดทําเอกสารอบรม   120 ชุด 85 บาท 10,200  
 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ

วิทยาศาสตร และอ่ืนๆ 
      118,300  

11 กิจกรรมท่ี 11 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษา 100,000  
 งบดําเนินงาน 96,300  
 11.1 คาใชสอยและวัสดุ 100,000  
 - คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยง 
คาท่ีพัก พาหนะ /คานํ้ามัน 
/คาเชารถยนต/คาใชรถ
มหาวิทยาลยั/คานํ้ามันรถ/
คาทางดวน/คาลงทะเบียน 

-  

      100,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
12  กิจกรรมท่ี 12 การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสมัฤทธิ์  200,000  
 งบดําเนินงาน 200,000  
 12.1 คาใชสอยและวัสดุ 200,000  
 - คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล,  

คาจางพิมพเอกสาร, คาจาง
เขาปกเลม, คาจางเก็บ
รวบรวมขอมลู, คาจาง
วิเคราะหขอมูลทางสถิต,ิ   
คาจางจัดทํารายงานการ
วิจัย, คาจางวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรและอ่ืน ๆ  

      100,000  

 - วัสดวัุสดุสํานักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร วัสดุการเกษตร 
คาถายเอกสาร และอ่ืนๆ 

      100,000  

13 กิจกรรมท่ี 13 การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและนกัศึกษา  100,000  
 งบดําเนินงาน 100,000  

 13.1 คาตอบแทน  36,000  
 คาวิทยากร    60 ชม. 600 บาท    36,000  
 13.2 คาใชสอยและวัสดุ 64,000  
 - คาอาหารและอาหารวาง   100 คน 150 บาท    15,000  
 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา

รายงายผลการดําเนินการ 
 1 งาน      5,000  

 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร และอ่ืนๆ 

      44,000  

14  กิจกรรมท่ี 14 การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ืองานอาชีพ  150,000  
 งบดําเนินงาน 150,000  

 14.1 คาตอบแทน  40,800  
 วิทยากร        40,800  
 14.2 คาใชสอยและวัสดุ 114,000  
 - คาอาหารและอาหารวาง       51,200  
 - คาจางวิเคราะหและจัดทํา

รายงายผลการดําเนินการ 
      10,000  

 - วัสดุสาํนักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร และอ่ืนๆ 

      48,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,400,800  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.ผลการปฏิบัติราชการดานวิจัยและพัฒนาของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงข้ึน 
3.ผลการปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงข้ึน 
4.บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
5.หลักสูตรระดับปริญญาทางวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักแพร 
6.นักเรียนระดับมัธยมปลายในพ้ืนท่ีบริการมีความตองการเขาศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตรของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
7.กิจกรรมดานการทดสอบ วิเคราะห วิจัย ท่ีดําเนินการภายในหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรไดรับการรับ

และเชื่อถือไดในระดับสากล 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559  
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161433102200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,756,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา                    
การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถ่ิน ซ่ึงการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรนั้น                    
ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร                    
การท่ีจะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอ                    
ในการฝกปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะใหกับผูเรียน ซ่ึงปจจุบันครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
ใชในการสอนยังลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติม                   
เพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึง
พอใจสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน 
2.เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือ
และอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3.เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน   

 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ 71 รายการ 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  สามารถจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคท่ีตองการ 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

2.3 การจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 42.25 เปนเงิน 10,882,600 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 57.74 เปนเงิน 14,873,400  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑการเรียนการสอน  71 

รายการ 
25,756,000   57  

รายการ 
10,882,600 14 

รายการ 
14,873,400     

รวมท้ังสิ้น  25,756,000    10,882,600  14,873,400     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑการเรยีนการสอน 71 รายการ 25,756,000    
 งบลงทุน       25,756,000  

1.1 เครื่องเพ่ิมปรมิาณสารพันธุกรรม (PCR 
Thermal cycle) 

2 เครื่อง   185,000  370,000  

1.2 ตูหมักแปง 1 ตู   45,000  45,000  
1.3 หมอแปลงไฟฟา (Power supply) 10 เครื่อง   10,000  100,000  
1.4 เครื่องช่ังไฟฟาสําหรบัวิเคราะห 1 เครื่อง   190,000  190,000  
1.5 เครื่องถายภาพเจลพรอมโปรแกรม

วิเคราะหผล 
1 เครื่อง   450,000  450,000  

1.6 เครื่องผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ (Ultrapure 
water) 

1 เครื่อง   450,000  450,000  

1.7 เครื่องวัดพ้ืนท่ีใบแบบภาคสนาม 1 เครื่อง   470,000  470,000  
1.8 ชุดทดสอบการไหลในทอ + software 1 เครื่อง   500,000  500,000  
1.9 เครื่องวัดคา water activity    1 เครื่อง   700,000  700,000  
1.10 ชุดทดลองมอเตอรไฟฟา 3 ชุด   310,000  930,000  
1.11 ตูแชอาหารสแตนเลส ฝาทึบ 4 

ประต ูรุน YPR-135S 
1 ตู   75,000  75,000  

1.12 เครื่องวัดคลอโรฟลล 1 เครื่อง   90,000  90,000  
1.13 ตูทดลองมอเตอรไฟฟา 5 ชุด   37,000  185,000  
1.14 ชุดฝกระบบขนถายวัสด ุ 1 ชุด   200,000  200,000  
1.15 ตูบมเพาะเลีย้งเช้ือ 1 เครื่อง    350,000  350,000  
1.16 ชุดการทดลองแฟร-งเฮริตช 1 ชุด   390,000  390,000  
1.17 หุนฝกการชวยชีวิต แบบเต็มตัว มี

สัญญาณ   
2 ตัว   200,000  400,000  

1.18 ชุดฝกปฏิบัคิการออกแบบและเขียนแบบ 1 ชุด   540,000  540,000  
1.19 เครื่องทํานํ้าบรสิุทธ์ิสําหรับงานพันธุ

ศาสตร  (Ultrapure water system) 
1 เครื่อง   600,000  600,000  

1.20 ตูแชดอกไมสด 1 ตู   42,000  42,000  
1.21 ตูเก็บรักษาเช้ือจลุินทรีย 1 เครื่อง   70,000  70,000  
1.22 ชุดครึ่งชีวิต   1 ชุด   150,000  150,000  
1.23 อางควบคุมอุณหภมูิรอน 1 เครื่อง   300,000  300,000  
1.24 เครื่องปนตะกอนความเร็วสูงพรอม

ระบบควบคมุอุณหภูม ิ
1 เครื่อง   480,000  480,000  

1.25 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิด
เคลื่อนยายได 

2 เครื่อง   250,000  500,000  

1.26 เครื่องมือวัดทางภาคอุตสาหกรรม 20 ชุด   30,000  600,000  
1.27 ชุดทดลองการควบคุมการทํางาน

มอเตอรไฟฟา 
1 ชุด   650,000  650,000  

1.28 ตูแชแข็งอุณหภูมิต่าํ  Deep freeze (-
80°C) 

1 เครื่อง   929,400  929,400  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1.29 เครื่องยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง   1,500,000  1,500,000  
1.30 รถเข็นช้ันพักถาด 1 คัน   25,000  25,000  
1.31 ตูแชเย็น 1 ตู   31,000  31,000  
1.32 ชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน

ขนาดเล็กและเครื่องจายกระแสไฟฟา
สําหรับเจลอิเล็คโตรโฟรีซสี 

1 ชุด   48,700  48,700  

1.33 ตูดูดความช้ืน 1 ตู   60,000  60,000  
1.34 ชุดการเหน่ียวนําของกฎฟาราเดย   1 ชุด   130,000  130,000  
1.35 เตาผสมสารพันธุกรรม Hybridization 

oven 
1 เครื่อง   200,000  200,000  

1.36 เครื่องตีผสมบดอาหาร(stomacher) 1 เครื่อง   250,000  250,000  
1.37 เครื่องวัดคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ 1 เครื่อง   430,000  430,000  
1.38 เครื่องวัดกรดดาง 1 เครื่อง   17,500  17,500  
1.39 ชุดวงจรบริสดสโตน 1 ชุด   150,000  150,000  
1.40 เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง   313,000  313,000  
1.41 เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตา 2 เครื่อง   180,000  360,000  
1.42 ชุดฝกแขนกล 1 ชุด   750,000  750,000  
1.43 ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟาและการ

ปองกัน 
1 ชุด   1,274,000  1,274,000  

1.44 เครื่องเทอรโมกราวิเมทรีอะนาลิซสิ
v(TGA) 

1 เครื่อง   2,000,000  2,000,000  

1.45 เครื่องวัดคาออกซิเจนในนํ้า 1 เครื่อง   33,000  33,000  
1.46 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง   175,000  175,000  
1.47 เตาอบไฟฟา สตีม ELEM140-3 1 เครื่อง   450,000  450,000  
1.48 ชุดทดลองระบบออโตเมช่ัน 1 ชุด   2,000,000  2,000,000  
1.49 เครื่องทํากลั่นนํ้า 1 เครื่อง   99,000  99,000  
1.50 เครื่องวัดบีโอด ี 1 เครื่อง   120,000  120,000  
1.51 ชุดความตางศักยของตัวเก็บประจ ุ  1 ชุด   270,000  270,000  
1.52 ชุดหองวิจัยปฏิบัติการจําลองการเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม 
1 ชุด   1,200,000  1,200,000  

1.53 ตูบมเพาะเช้ือ 1 ตู   95,000  95,000  
1.54 ชุดความตางศักยวิกฤต     1 ชุด   284,500  284,500  
1.55 ชุดฝกระบบเซนเซอรพ้ืนฐาน-ข้ันสูงใน

งานอุตสาหกรรม 
1 ชุด   1,200,000  1,200,000  

1.56 เครื่องวัดคาของแข็งท่ีละลายรวม 1 เครื่อง   16,400  16,400  
1.57 เครื่องปนเหว่ียงชนิดความเร็วสูงขนาด

เล็ก 
1 เครื่อง   80,000  80,000  

1.58 เครื่องผสม 20 ลิตร 1 เครื่อง   85,000  85,000  
1.59 ตูเก็บรักษาเช้ือจลุินทรีย แบบท่ี2 2 ตู   15,000  30,000  
1.60 เครื่องวัดการดูดกลืนเเสง 1 เครื่อง   320,000  320,000  
1.61 ตูอบลมรอน 1 เครื่อง   75,000  75,000  
1.62 เตาความรอนแบบดิจติอล 1 เครื่อง   25,000  25,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1.63 เครื่องเขยาสารละลายชนิดหมุนรอบ 1 เครื่อง    45,000  45,000  
1.64 เครื่องน่ึงฆาเช้ือดวยแรงดันไอนํ้า 1 เครื่อง   178,000  178,000  
1.65 เครื่องปนเหว่ียงหนีศูนย 1 เครื่อง   63,000  63,000  
1.66 เตาเผาความรอนสูง 1 เครื่อง   150,000  150,000  
1.67 เครื่องวัดความนําไฟฟา 1 เครื่อง   19,000  19,000  
1.68 เครื่องวัดคาความขุน 1 เครื่อง   78,500  78,500  
1.69 อางควบคุมอุณหภมูิแบบนํ้าวน 1 เครื่อง   49,000  49,000  
1.70 ตูบมเช้ือ 1 เครื่อง   70,000  70,000  
1.71 ตูควบคุมอุณหภูมสิําหรับทํา 

Hybridization (Hybridization oven) 
1 เครื่อง   250,000  250,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,756,000    
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
2.อาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
3.การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

2.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 119 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1.1 เครื่องเพ่ิมปรมิาณ
สารพันธุกรรม 
(PCR Thermal 
cycle) 

2 เครื่อง 185,000 370,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องเพ่ิมปรมิาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดย
อาศัยปฏิกิริยาลูกโซโพลเีมอเรส   (Polymerase Chain 
Reaction) 
2. สามารถตั้งอุณหภมูิของปฏิกิริยาไดในชวง 3 ถึงไมนอยกวา 
99 องศาเซลเซียส 
3. มีคาความถูกตองของการควบคมุอุณหภมูิ ไมเกิน ±0.5 
องศาเซลเซยีส 
4. มีหนาจอเพ่ือตั้งคา และแสดงผลการทํางาน 
5. สามารถใชกับหลอดขนาดมาตรฐานการทํา PCR (0.2 
มิลลลิิตร) 
6. สามารถปรับตั้งคาการทํางานแบบ gradient ได 
7. ตัวบล็อคบรรจุหลอดตัวอยางทําจากวัสดุทนความรอน 
8. มีระบบความปลอดภัยในการปด-เปดฝาเครื่อง 
9. ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิตจากประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา 

1.2 ตูหมักแปง 1 ตู 45,000 45,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูหมักแปงขนาดไมนอยกวา 15  ช้ัน   
2. โครงสรางตูทําดวยสแตนเลส  
3. ขนาดตัวตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) 60x85x190 ซม. 
4. ทําความรอนดวยฮีตเตอร 
5. ควบคุมการทํางานดวยดิจิตอลคอนโทรล 
6. ประตดูานหนาสามารถมองเห็นแปงภายในตูหมักได 
7. มีลอสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
8. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 2,600 วัตต 
9. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ  
10. พรอมถาดมาตรฐานขนาด 40 x 60 ซม. จํานวน 15 ถาด 
11. รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
12. มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง 

1.3 หมอแปลงไฟฟา 
(Power supply) 

10 
เครื่อง 

10,000 100,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
1. เปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงท่ีสามารถจายไฟแบบคงท่ี
และแบบคาได 
2. เปนแหลงจายไฟฟากระแสสลับแบบคงท่ี ทนกระแสสูงสุด
ถึง 2 แอมแปร 
3. สามารถปรับกระแสไฟเอาทพุทได 
4. มีวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันกระแสไฟเกินพรอมปุมReset
และLED แสดงสถานะเมื่อมีกระแสไฟเกิน 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

รายละเอียดเฉพาะ 
1. สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาไดไดตั้งแต 
0 โวลต ถึง 30 โวลต  
2. กระแสไฟฟา 0 แอมแปร ถึง 2 แอมแปร 
3. มีคา Load Regulation 1 % 
4. มีคา Line Regulation 0.05 % 
5. มีคา Ripple และ Noise <3 mVp- 
6. สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบคงท่ีไดดังน้ี ±5 
โวลต ±10 โวลต และ ±15 โวลต กระแสไฟเอาทพุท 2 
แอมแปร 
7. สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสสลับแบบคงท่ีไดดังน้ี 5 
โวลต 10 โวลต 12 โวลต 15 โวลต 20 โวลตและ 24  โวลต 
กระแสไฟเอาทพุท 2 แอมแปร 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1. รับประกันคณุภาพ 1 ป 

1.4 เครื่องช่ังไฟฟา
สําหรับวิเคราะห 

1 เครื่อง 190,000 190,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องช่ังไฟฟาอิเล็คทรอนิคสชนิดอานละเอียดแบบช่ัง
จากดานบนของจานช่ัง (Electronic Analytical  Balance) 
พรอมสัญลักษณแสดงหนาท่ีการทํางานชัดเจน 
2. ช่ังนํ้าหนักไดสูงสดุ  (Max. Capacity) 120 กรัม และ
สามารถหักคานํ้าหนักภาชนะไดตลอดชวงการช่ัง 
3. สามารถอานคาไดละเอียด (Readability) 0.01 มิลลิกรัม  
4. ตูกระจกกันลมมีขนาดใหญ สามารถเปดโลงไดหมดท้ัง 3 
ดาน คือ ซาย, ขวา และดานบน และสามารถถอดเพ่ือทําความ
สะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือใดๆชวยในการถอด 
5. มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ังท้ังแบบใชตุมนํ้าหนัก
อยูภายในตัวเครื่อง (Internal Weight) และแบบใชตุมนํ้าหนัก
จากภายนอก (External Adjustment Weight) 
6. สามารถเลือกหนวยในการช่ังได เชน กรัม (g), มิลลิกรมั 
(mg),  เกรน (GN), เพนนีเวลซ (dwt), กะรัต (Ct), โมล (mo) 
เปนตน  
7. เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากโรงงงานท่ีไดรับมาตรฐาน ISO 
8.  มีหนังสือรับรองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
9. รับประกันคณุภาพ 1 ป 

1.5 เครื่องถายภาพ 
เจลพรอมโปรแกรม
วิเคราะหผล 

1 เครื่อง 450,000 450,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องถายภาพแถบแถบสารพันธุกรรม  เจลพรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหภาพ 
2. ออกแบบใหใชงานไดสะดวกโดยผูใชสามารถสั่งใหเครื่องทํา
การถายภาพเจลและวิเคราะหแถบแบนในภาพดวยโปรแกรม
บนเครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติไดดวยการกดปุมหนา
เครื่องเพียงปุมเดียว 
3. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมบน
เครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมควบคุมการถายภาพและ
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โปรแกรมวิเคราะหผลภาพเปนโปรแกรมตัวเดียวกันเพ่ืองายตอ
การทํางานอยางตอเน่ืองในการถายภาพและวิเคราะหผลภาพท่ี
ถายได 
4. ระบบถายภาพและประมวลผลใหภาพท่ีความละเอียด
มากกวา 4 ลานพิกเซลล ท่ีระดับความลึกสี 16 บิท เพ่ือรองรับ
การใชงานภาพขนาดใหญ 
5. มีถาดกําเนิดแสงยูวีความยาวคลื่น 302 นาโนเมตร ซึ่ง
รองรบัการใชงานรวมกับสี Ethidium bromide, SYBR , 
Oriole fluorescent gel, GelRed, SYPRO Ruby, 
Coomassie Fluor Orange, และ Krypton stains มาให
พรอมในชุด 
6. ใชระบบกลองถายภาพแบบ CCD  
7. ภายในเครื่องติดตั้งแผนฟลเตอรกรองแสงเพ่ือการใชงาน
รวมกับสี ethidium bromide, SYBR® Green, SYBR® 
Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fast Blast™, 
SYPRO Ruby, Flamingo™, Oriole™, CY3, rhodamine, 
green fluorescent protein, Hoechst, Krypton, silver 
stain, copper stain, zinc stain, Coomassie Brilliant 
Blue และ Coomassie Fluor Orange 
8. สามารถแสดงภาพเจลในรูปแบบแบบสามมิติได 
9. มีระบบวิเคราะหภาพแบบอัตโนมัติ (Automated image 
analysis) โดยผูใชสามารถตั้งคาความไวในการตรวจหาแถบ
แบนในภาพเจลได 3 รูปแบบคือ แบบความไวต่าํ, แบบความไว
สูง และแบบกําหนดคาความไวดวยตนเอง และสามารถทําการ
วิเคราะหหาขนาดของแบนเมื่อเทียบกับตัวอยางมาตรฐาน 
(Molecular Weight Standard) โดยตอเน่ืองใหอยางอัตโนมัต ิ
10. สามารถคํานวณหาเชิงปรมิาณ (Quantity) ของแบนเมื่อ
เทียบกับแบนมาตรฐานได โดยสามารถคํานวณไดท้ังแบบเชิง
อัตราสวน (Relative quantities) และ คาปรมิาณท่ีเปนจริง 
(Absolute quantification) 
11. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรทซ  
12. เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการควบคุมการทํางานและ
วิเคราะหภาพถาย 
13. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 

1.6 เครื่องผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิ (Ultrapure 
water) 

1 เครื่อง 450,000 450,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องทํานํ้าบรสิุทธ์ิคุณภาพสงู สําหรับการทํา
ปฏิบัติการดานชีวโมเลกุล 
2. มีระบบการฆาเช้ือดวยการใชรังสอัีลตราไวโอเลต (UV) 
3. สามารถผลิตนํ้าบริสุทธ์ิไดในอัตราไมนอยกวา 1.5 ลิตรตอ
นาที 
4. คุณสมบัติของนํ้าตามมาตรฐาน 

4.1 คา Total organic carbon นอยกวา 2 ppb 
4.2 คา DNase นอยกวา 5 pg/µl และคา RNase  
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     นอยกวา 0.05 pg/µl 
4.3 คาแบคทีเรีย นอยกวา 5 cfu/ml 
4.4 คาความตานทานไมนอยกวา 18 เมกาโอหม 

5. มีหนาจอแสดงคาคณุภาพของนํ้า 
6. มีระบบบําบัดนํ้าเบ้ืองตน (pretreatment) กอนเขาระบบ
ผลิตนํ้าบรสิุทธ์ิ 
7. มีระบบรับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
8. เปนผลติภณัฑท่ีไดรับมาตรฐาน ISO 
9. ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา 

1.7 เครื่องวัดพ้ืนท่ีใบ
แบบภาคสนาม 

1 เครื่อง 470,000 470,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องวัดพ้ืนท่ีใบแบบมือถือ  สามารถนําไปใชงานใน
ภาคสนามได 
2. สามารถวัดพ้ืนท่ีใบไดโดยไมตองเดด็ใบออกจากตนดวย
วิธีการสแกนดวยเลเซอร 
3. สามารถแสดงคาพ้ืนท่ีใบ , คาความกวาง, คาความยาว  
และเสนรอบวงของตัวอยางใบได 
4. สามารถใชวัดพ้ืนท่ีใบท่ีมีความกวางสูงสุดไดไมนอยกวา  
150  มิลลิเมตร 
5. สามารถใชวัดพ้ืนท่ีใบท่ีมีความยาวสูงสุดไมนอยกวา 3 เมตร 
6. สามารถใชกับใบท่ีมีความหนาไมนอยกวา  15 mm. ได 
7. มีคาความละเอียดในการวัดหาคาพ้ืนท่ีใบ  0.01  ตาราง
มิลลเิมตร 
8. จอแสดงผลเปนแบบ Transflective Graphic display 
9. สามารถบันทึกขอมูลของคาท่ีวัด ลงในหนวยความจํา แบบ 
SD card  โดยมคีวามจไุมนอยกวา 4 GB 
10. สามารถสงผานขอมลูผลการวัดสูเครื่องประมวลผลได  โดย
ผานทาง Port USB 
11. ใชแบตเตอรี่แบบชารตไดขนาด  7.2 V เปนแหลงให
พลังงาน 
12. มีชุดชารตประจุแบบใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮริตซ จาํนวน 
1 ชุด 
13. มีคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
14. มีกลองบรรจเุครื่องเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
15. รับประกันคณุภาพการใชงาน 1 ป 
16. เปนผลติภณัฑจากตางประเทศ 
17. มีใบแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลติ 

1.8 ชุดทดสอบการไหล
ในทอ + software 

1 เครื่อง 500,000 500,000 คุณลักษณะ 
1.1.รายละเอียดท่ัวไป 
เปนชุดฝกทดลองสําหรับศึกษาเรยีนรูในการวัดคาความ
ตานทานของการไหลในทอ,วาลว และขอตอทอ ณ อัตราการ
ไหลตางๆ ตลอดจนมีอุปกรณวัดอัตราการไหลเบ้ืองตน ความ
เสียดทานวัดโดยมาโนมิเตอร ซึ่งการวัดความดันแตละอุปกรณ
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สามารถวัดไดโดยไมตองถอดสายวัดความดัน  เปนอุปกรณท่ี
สมบูรณสามารถใชทําการทดลองตามคูมือได เปนชุดทดลองท่ี
ไดรับมาตรฐานการผลติระดับ ISO9001:2000 
1.2.รายละเอียดทางเทคนิค 

1.2.1. ทอแตละทอนสามารถคลายถอดออกไดเพ่ือวัดขนาด 
เสนผานศูนยกลางและพิจารณาผวิภายในของทอ 

1.2.2.อัตราสวนระหวางเสนผานศนูยกลางของทอกับ 
ระยะหางของขอตอวัดความดันจากปลายของแตละจุดทําให
เกิดการสูญเสียความดันท่ีปลายทอ และบริเวณนํ้าเขาสูทอนอย
ท่ีสุด 

1.2.3.ระบบการตอ ทอ จะมีวาลว แยกทอแตละทอ ท่ีทํา 
การทดลองโดยไมตองถอดออกหรอืระบายนํ้าออกท้ิงกอน 

1.2.4.มีทอ นํานํ้าเขาสูระบบการทดลองพรอมท้ังวาลว  
ควบคุมการไหลท่ีสามารถใหนํ้าเขาสูระบบได อยางรวดเร็วและ
ควบคุมไดงาย 

1.2.5.ชุดทดลองน้ีประกอบติดตั้งทุกสวนเขาดวยกันบนแผง 
มิอัด บุดวยฟอรมไมกาเรียบสวยงามคงทน มีขาตั้งรองรับทํา
ดวยโครงเหล็กทาสี และมีความมัน่ คงแข็งแรง มีลอสามารถ
เคลื่อนท่ีได 

1.2.6.ชุดทดลองน้ี ประกอบดวยอุปกรณตางๆ ท่ีระบุ 
ดังตอไปน้ี 

1. ทอทดลองเปน พี.วี.ซีมีผิวดานในเรียบ  
จํานวน 2 ขนาด ขนาด f 1/2 น้ิว และ f 1 น้ิว 

2. ทอทดลองเปนทอ PE หรือ PB จํานวน  
1 ขนาด  

3. อุปกรณสาํหรับใชทดลองการหาอัตราการ 
ไหลหรือการสูญเสียความดันประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังน้ี 

- BALL VALVE 1 ชุด 
- CHECK VALVE 1 ชุด 
- GATE VALVE 1 ชุด 
- GLOBE VALVE 1 ชุด 
- ของหรือขอโคง 45 องศา 1 อัน 
- ขอโคง 90 องศา 1 อัน 
- ของอ 90 องศา รัศมีแคบ 1 อัน 
- ของอ 90 องศา รัศมีกวาง 1 อัน 
- สามทางรูปตัวที 1 อัน 
- ขอตอขยายฉับพลัน 1 อัน 
- ขอตอลดฉับพลัน 1 อัน 
1.2.6.4 มาโนมิเตอรนํ้าพรอมสูบลมมือและมาโน 

มิเตอรปรอทรูปตัวยูขนาด 950 มิลลิเมตร อานคาไดละเอียด 1 
มม.อยางละ 1 ชุด เปนอยางนอย สามารถอานคาความดันทุก
จุด โดยไมตองถอดสายวัดความดนั 

ii. มาตรวัดอัตราการไหลของนํ้า (Rotameter)  
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และมาตรวัดนํ้า (Water Meter) พรอมนาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
1.2.8 เกจวัดความดัน 1 ชุด 
1.2.10. ถังเก็บนํ้าความจุขนาด 100 ลิตร 
1.2.11. มอเตอรปมนํ้าขนาด 1/2 แรงมา ใชระบบ 

ไฟฟา 220 โวลท1 เฟส 
1.2.12. เครื่องสูบนํ้าใหอัตราการไหลท่ีไมนอยกวา  

60 ลิตร/นาทีท่ีหัวนํ้าไมนอยกวา 15 เมตร 
1.2.13. สวิทชเปด-ปด พรอมสายและปลั๊กเสียบ 
1.2.14. อุปกรณท้ังหมดประกอบตดิตั้งใหเรียบรอย 

สมบูรณสามารถทดลองได 
1.3.รายละเอียดอ่ืน ๆ 

1.3.1.มีคูมือการใชเครื่องอุปกรณและการทดลองเปน 
ภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

1.3.2.มีการสาธิตแนะนําวิธีการใชเครื่องทดสอบใหแกผูใช 
จนสามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตองตรงตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวโดยปลอดภยัและเกิดประโยชนสูงสดุ 

1.3.3.มีใบงานทดลองและคูมือครพูรอม CD สําหรับใช 
ประกอบการทดลองกับชุดท่ีเสนอ จํานวน 1 ชุด 

1.3.4.เปนชุดฝกท่ีผลติข้ึนเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ และ 
บริษัทฯผูผลติชุดฝกไดรับมาตรฐานการผลิตระดับ 
ISO9001:2000 for the following activities design and 
manufacturing of training kits เพ่ือการบริการหลัง การขาย 

1.3.5.บริษัทฯ รับประกันสินคา 1 ป 
2. โปรแกรมจําลองและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม 

2.1.ชุดโปรแกรมวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม เพ่ือทํางาน 
วิจัย ประกอบดวยผลติภณัฑยอยดังน้ี 

2.1.1 จํานวนสิทธ์ิผูใชงาน 1 สิทธ์ิ  
2.1.2 ระยะเวลาลิขสิทธ์ิ 2 ป ตอเน่ือง หรือมากกวา 
2.1.3 สิทธ์ิการใชงานแกนประมวลผลไดไมเกิน 16 

แกนประมวลผล หรือมากกวา 
 ประมวลผลแบบไมจํากัดโหนด 
2.1.4  ประเภทของลิขสิทธ์ิ ใชไดสําหรับ การเรยีนการ

สอน หรือการวิจยั  
2.1.5 สามารถวิเคราะหทางดานพลังงานได 

2.2.คุณลักษณะเฉพาะของระบบจาํลองและวิเคราะหทาง 
พลศาสตรของไหล 

2.2.1สามารถเลือกประเภทของการวิเคราะหการไหล
ไดท้ังแบบสภาวะคงตัว และไมคงตัว 

2.2.2มีแบบจําลองทางความรอนหลายรูปแบบ เพ่ือ
วิเคราะห การเปลี่ยนสถานะ การนําความรอน การพาความ
รอน และการแผรังสีความรอน (ท้ังแบบแผรังสีภายในชนิดมสีื่อ
รวม และสื่อโปรงใส และแบบแผรงัสีจากภายนอก และ
สามารถจําลองภาระท่ีเกิดจากพลงังานแสงอาทิตยได)  
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2.2.3มีตัวคํานวณท้ังแบบ 2มิติ และ 3มิติ สามารถให
เลือกไดตามแบบจําลองท่ีตองการสําหรับตัวคํานวณแบบ 2 มิติ 
สามารถใชไดท้ังแบบ การคํานวณ 2 มิติแบบเฉพาะเจาะจง 
และใชแบบคํานวณ 3 มิติ ช้ินบาง 

2.2.4สามารถจําลองไดท้ังแบบ การไหลท่ีอัดตัวได และ
การไหลท่ีอัดตัวไมได 

2.2.5มีความสามารถในการจําลองการถายเทความรอน 
แบบการพาโดยธรรมชาติ ได 

2.2.6มีความสามารถในการจําลองการถายเทความรอน 
ภายในเน้ือของแข็งได 

2.2.7มีความสามารถตั้งคาเพ่ือปรบัเปลี่ยนเง่ือนไขขอบ
ท่ีทางเขาและทางออกอยางอัตโนมัติได และปรับเปลี่ยนเง่ือนไข
ขอบใหเปลี่ยนแปลงตามเวลาได 

2.2.8มีความสามารถในการจําลองของไหลหนืด ชนิด 
นอน นิวโทเนียน ได 

2.2.9มีแบบจําลองการไหลปนปวนใหเลือกมากถึง 10 
แบบ 

2.2.10 มีความสามารถในการจําลองการไหลใน
อุปกรณท่ีมีช้ินสวนหมุน โดยสามารถเลือกใชแบบจําลองหลาย
แกนอางอิง แบบจําลองตรึงสวนหมุน แบบจําลองเลื่อนเมส ได 

2.2.11 มีความสามารถในการจําลองการเคลื่อนท่ีและ
การเปลีย่นรูปของเมส แบบตามเวลาได 

2.2.12 มีเทคนิควิธีการจําลองแบบจุมของแข็ง เพ่ือ
วิเคราะหช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีได 

2.2.13 มีวิธีการจําลองของไหลท่ีขับการเคลื่อนท่ีของ
ของแข็ง ท้ัง 6 แกนอิสระได 

2.2.14 มีความสามารถจําลองการเผาไหม การเกิด
ปฎิกิริยาเคมี ได 

2.2.15 มีความสามารถจําลองการไหลแบบหลาย
สถานะ (ท้ังชนิดออยเลอรเลียน และชนิดผิวอิสระ) รวมถึง 
แบบจําลองการเกิดฟองอากาศ 

2.2.16 มีแบบจําลองสาํหรับของไหลหลายชนิด 
2.2.17 มีโมดลูเพ่ิมเติม และสามารถเลือกใชไดเมื่อ

ตองการ คือ แบบจําลองการเกิดกาซ NOx แบบจําลองการปน
เสนไย แบบจําลองสมดลุประชากร และแบบจาํลองคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในของไหล 

2.2.18 มีตัวคํานวณใหเลือกได 2 ชนิด คือ แบบใช
ความดันเปนฐาน และแบบใชความหนาแนนเปนฐาน 

2.2.19 มีความสามารถในการคํานวณแบบขนานได 
16 แกนประมวลผล หรือต่ํากวา และคํานวณแบบขนานไดท้ัง
ในเครื่องเดียวกัน และแบบเครื่องเครือขาย 

2.2.20 มีความสามารถใหทําการเขียนโปรแกรม เพ่ือ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม แบบจาํลองตางๆในการคํานวณไดโดยใช 
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โปรแกรมภาษา ซี เปนพ้ืนฐาน 
2.2.21 มีแบบจําลองการเคลื่อนท่ีอิสระท้ัง 6 แกน 

6DOF สําหรับการจําลองการปลอยวัตถุตกอยางอิสระ และ
สามารถกําหนดแกนเคลื่อนท่ีหรือปรับเปลีย่นไดงาย 

2.2.22 มีแบบจําลอง ใหการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนาม
การไหล มีผลตอเสนทางการไหล โดยไมตองใชวิธีการคํานวณ
เมสใหม แตใชเทคนิค Immersed solids 

2.2.23 มีแบบจําลองสาํหรับพัดลม 
2.2.24 มีแบบจําลองเก่ียวกับเสียง (การสงออก

แหลงกําเนิด และการทํานายเสียงรบกวน) 
2.2.25 สามารถสราง เมส ท้ังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

แบบพ้ืนผิว และแบบปริมาตร โดยใชรูปทรงเมสแบบตางๆ คือ 
แบบสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงหลายเหลีย่ม แบบทรงหกดาน 
แบบปรมิตฐานสามเหลี่ยม ปรมิตรฐานสี่เหลี่ยม แบบปรซมึฐาน
สามเหลี่ยม 

2.2.26 สามารถแสดงผลการคํานวณไดในโปรแกรม
คํานวณน้ัน และมีโปรแกรมสําหรบัแสดงผลการคาํนวณ
โดยเฉพาะอยูในชุดโปรแกรมเดียวกันดวย 

2.2.27 สามารถสรางรายงานในรูปแบบ HTML ท่ี
สวยงาม และสั่งพิมพไดทันที 

2.2.28 มีความสามารถสรางไฟลเคลื่อนไหว เพ่ือแสดง
คําตอบท่ีไดจากการคํานวณ ไดทันที 

2.2.29 มีโปรแกรมสาํหรับแสดงผลการคํานวณสําหรับ
งานอุปกรณกังหันโดยเฉพาะ 

2.2.30 มี Adjoint Solver เพ่ือคํานวณ Shape 
Sensitivities ของปริมาณท่ีกําหนด  

2.2.31 มีความสามารถในการทํา Mesh Morpher 
and Optimizer  

2.2.32 มีความสามารถในการกําหนดปรับเปลี่ยน
พารามิเตอรเพ่ือคํานวณคราวละหลายกรณีพรอมกัน 

2.2.33 มีความสามารถในการหาสภาวะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด สําหรับการไหลทุกประเภท โดยใชหลักการออกแบบของ
การทดลอง (DOE) 

2.2.34 สามารถอานไฟลCADมาตรฐาน IGES/STEP 
เพ่ือทําการวิเคราะหทางวิศวกรรมได 

2.2.35 มีความสามารถอานไฟลไดโดยตรงจาก
หนาตางโปรแกรม CAD ช้ันนํา เชน Solidworks, Autodesk 
Inventor, CATIA และ ProE เปนตน 

2.2.36 มีสามารถในการแกไข ซอมแซม หรือสราง
รูปทรง 3 มิติ หรือ 2 มิติ เพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมข้ันตอไป 

2.2.37 ความสามารถทุกชนิดสามารถทํางานโดยเริ่ม
มาจากหนาตางโปรแกรมเดียวกันไดท้ังหมด 
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3 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบตั้งโตะ จํานวนไม
นอยกวา 1 ชุด มีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 มีหนวยประมวลผล (CPU) Core i7 ไมนอยกวา 3  
GHz 

3.2 มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard disk) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB   

3.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR3 ขนาดไมนอย
กวา  8  GB  

3.4 จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 20 น้ิว 
3.5 มี DVD-RW  
3.6 มี USB PORT ไมนอยกวา 6 พอรต และ MOUSE 

พรอมแผนรอง  
3.7 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 

Mbps   
3.8 มีหนวยเช่ือมตอระบบเครือขาย  Wireless LAN  

802.11 bgn 
3.9 มีระบบปฏิบัติการ window ลิขสิทธ์ิแท 

4 รายละเอียดอ่ืนๆ 
4.1 รับประกันสินคาไมนอยกวา1 ป 
4.2 ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งตัวแทนจําหนายจาก

บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศพรอมเอกสาร
ยืนยัน 
 

1.9 เครื่องวัดคา water 
activity    

1 เครื่อง 700,000 700,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องวัดปรมิาณนํ้าอิสระ (Water activity : aw) 
สําหรับผลติภณัฑอาหาร 
2.สามารถวัดคาปรมิาณนํ้าอิสระในชวง 0.030 - 1.000 aw 
โดยมีความละเอียดของการวัดไมนอยกวา 0.0001 
3.หนาจอเปนแบบ LCD แสดงผลเปนตัวเลข ไดแก คาปรมิาณ
นํ้าอิสระ คาอุณหภมูิ และเวลาท่ีใชในการวัด 
4.สามารถตอเขากับระบบคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูล และ
สามารถตอกับเครื่องพิมพ (External printer) ได 
5.ชองตรวจวัดตัวอยางเปนระบบเปดและปดอยางแนนหนา
ปองกันการรั่วไหล 
6.มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อการวัดตัวอยางเสร็จสิ้น 
7.มีเมนูสาํหรับปรับคามาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง  
8.มีภาชนะใสตัวอยาง และสารละลายมาตรฐานสําหรับปรับคา
มาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง จํานวน 1 ชุด 
9.มีชุดทําความสะอาดเซ็นเซอรสําหรับวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ 
จํานวน 1 ชุด 
10.มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด  
11.รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 
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12.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี และสามารถจัดอบรมเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติใหกับหนวยงานไดอยางนอย 1 ครั้ง 
13.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลิต 
14.เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกา เชน 
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด   เปนตน 
15.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
16.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบัการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 9001 หรือเทียบเทา 
17.มีตูปลอดเช้ือ 1 เครื่อง 

17.1เปนตูปลอดเช้ือชนิด Biological Safety Cabinet 
Class II Type A2 โดยการเปาลมในแนวดิ่ง (Vertical flow) 
และไมตองมีทอระบายอากาศออกสูภายนอก   

17.2โครงสรางภายนอกตูทําดวยโลหะเคลือบสีท่ีมีความ
ทนทานตอสารเคมี และงายตอการทําความสะอาด มีขนาด
หนากวางภายนอกไมนอยกวา 65.5 น้ิว 

17.3โครงสรางภายในตูดานขาง ดานหลัง และพ้ืนท่ีใช
ในการปฏิบัติงานทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless 
steel) โดยพ้ืนท่ีปฏบัิติงานไมมีรอยตอ และสามารถถอดทํา
ความสะอาดได 

17.4มีชุดกรองอากาศ HEPA filter (High Efficiency 
Particulate Air) ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองขนาดอนุภาค
ไมเกิน 0.3 ไมครอน  

17.5มีแผงควบคมุการทํางานโดยสามารถควบคุมการ
ทํางานของพัดลม หลอดไฟ เวลาการทํางาน สัญญาณเตือน 
หลอด UV และโหมดเมนูการทํางาน เปนตน และมี
จอแสดงผลชนิด LCD สามารถบอกสถานะการทํางานของชุด
กรอง 

17.6มีโครงสําหรับวางตูปลอดเช้ือ จํานวน 1 ชุด และมี
ชุดสําหรับตอทอแกสพรอมวาลวเปด - ปด อยูท่ีผนังดานในตู 
จํานวน 1 ชุด 

17.7มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยาง
ละ 1 ชุด 

17.8รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป  

17.9ทําการตดิตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากร
จะสามารถใชงานไดเปนอยางดี และสามารถจัดอบรมเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติใหกับหนวยงานไดอยางนอย 1 ครั้ง 

17.10บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศ
ผูผลิต 

17.11เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรือทวีป
อเมริกา เชน อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปน
ตน 
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17.12ผลติภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
17.13บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา  
1.10 ชุดทดลองมอเตอร

ไฟฟา 
3 ชุด 310,000 930,000 คุณลักษณะ 

1.1 เปนชุดทดลองท่ีออกแบบสําหรับการเรยีนการสอน
โดยเฉพาะ 
1.2 ชุดทดลองเปนแบบ Panel System ความสูงมาตรฐาน A4 
ทําดวยวัสดุท่ีเปนฉนวนปดผิวท้ังสองดานเปนเน้ือเดยีวกัน 
ดานหนาของ Panel มีการพิมพสญัลักษณและอักษรกํากับไว
อยางชัดเจนดวยเทคนิคการพิมพแบบ 
กัดเซาะรอง 
1.3 เปนชุดทดลองสําหรับการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
โดยใชอุปกรณ Magnetic Relay Contactor 
1.4 อุปกรณทางไฟฟาไดรับมาตรฐาน DIN หรือ UL หรือ JIS 
หรือ VDC หรือ IEC หรือ TIS หรอื CE อยางใดอยางหน่ึง 
1.5 ชุดอุปกรณประกอบการทดลองแบบ Panel สามารถ
มองเห็นอุปกรณน้ันๆไดอยางชัดเจน 
1.6 ข้ัวตอและสายสาํหรับเช่ือมตอวงจรเปนแบบชนิด 4mm. 
Safety 
1.7 สามารถทําการทดลองในหัวขอตางดังน้ี 

- การตรวจสอบสวิทซควบคุมชนิดตางๆ 
- การตรวจสอบแมคเนติก คอนแทคเตอร 
- การตรวจสอบ ELECTRONIC TIME 
- การตรวจสอบโอเวอรโหลดรเีลย 
- การควบคุมมอเตอร 3 เฟสโดยวิธีสตารทตรง 
- การควบคุมสตารทโดยตรงแบบ START-STOP-JOG 
- การควบคุมมอเตอร 3 เฟส ดวย PUSHBUTTON 
หลายๆ STATION 
- วงจรแสดงสญัญาณการใชงานเกินกําลัง 
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส โดย SELECTOR 
SWITCH 
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส แบบ DIRECT 
REVERSING 
- การสลับทางหมุนมอเตอร REVERSING AFTER STOP 
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟสอัตโนมัตดิวย TIMER 
- การกลับทางหมุนมอเตอรอัตโนมตัิดวย LIMIT SWITCH 
- การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ MANUAL STAR-
DELTA 
- การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ AUTOMATIC STAR-
DELTA 
- การกลับทางหมุนมอเตอรแบบ MANUAL STAR-DELTA 
- วงจรควบคุมแบบ MANUAL SEQUENCE CONTROL 
- วงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SEQUENCE 
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CONTROL 
- วงจรควบคุมแบบ START-STOP ดวย PUSHBUTTON 
- วงจร STEP BY STEP 
- วงจร START – STOP เรียงลําดับแบบ MANUAL 
- การออกแบบวงจรตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
- การตั้งเง่ือนไขและออกแบบวงจร 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 
ประกอบดวยชุดอุปกรณตางๆดังน้ี 
2.1 ชุดแหลงจายแรงดันไฟฟาแบบสามเฟส    จํานวน 1 ชุด      

2.1.1 สามารถจายแรงดันไฟฟา 220/380  
(L1-L2-L3-N-PE) 50Hz 

2.1.2 ใชอุปกรณ Circuit Breaker ขนาดไมนอยกวา 10A
เปนตัวตัดตอวงจร 

2.1.3 มีชุดอุปกรณปองกันกระแสไฟฟารัว่ แบบ RCD 25A 
30MA 4 Pole 

2.1.4 ชุดหลอดไฟแสดงสถานะของแตละเฟสมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 16 มม. 

2.1.5 ชุดสวิทซตัดวงจรฉุกเฉินแบบคอนแท็ค 
2.2 ชุด Main Contactor  จํานวน 3 ชุด 

2.2.1 ชุด Main Contact จํานวน 3 ชุด แบบหนาสัมผัส 
NO ขนาดกระแสไมนอยกวา 12A 

2.2.2 ชุด Auxiliary Contact แบบหนาสัมผสั 1 NO 
จํานวน 2 ชุด 

2.2.3 ชุด Auxiliary Contact แบบหนาสัมผสั 1 NC  
จํานวน 2 ชุด 

2.2.4 ชุดคลอยใชกับระดบัแรงดัน 220VAC, 50Hz 
2.3 ชุด Thermal Overload Relay จํานวน 1 ชุด 

2.3.1 ประกอบดวยชุด Overload  
2.3.2 เปนชุด Overload ท่ีสามารถปองกันมอเตอรแบบ
สามเฟส 
2.3.3 มียานการปรับกระแสเพ่ือปองกันมอเตอรอยูในชวง 
1-1.6A 
2.3.4 สามารถทําการทดสอบการ Trip และ Reset ได 
2.3.5 ชุดหนาสัมผัส 1 NC จํานวน 1 ชุด 
2.3.6 ชุดหนาสัมผัส 1 NO จํานวน 1 ชุด 

2.4 ชุด Thermal Overload Relay  จํานวน 1 
ชุด 

2.4.1 ประกอบดวยชุด Overload  
2.4.2 เปนชุด Overload ท่ีสามารถปองกันมอเตอรแบบ

สามเฟส 
2.4.3 มียานการปรับกระแสเพ่ือปองกันมอเตอรอยูในชวง 

1.6-2.6A 
2.4.4 สามารถทําการทดสอบการ Trip และ Reset ได 
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2.4.5 ชุดหนาสัมผัส 1 NC จํานวน 1 ชุด 
2.4.6 ชุดหนาสัมผัส 1 NO จํานวน 1 ชุด 

2.5 ชุด Pilot Lamp จํานวน 1 ชุด 
2.5.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 มม. 
2.5.2 สําหรับแสดงสภาวะแรงดันของเฟส ประกอบดวย สี

แดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน จํานวนอยางละ 1 หลอด 
2.5.3 สําหรับแสดงสภาวะการทํางานของวงจร 

ประกอบดวย สีเขียว จํานวน 2 หลอด, สีเหลือง จํานวน 2 
หลอด 
2.6 ชุด Timer Delay Relay จํานวน 1 ชุด 

2.6.1 ประกอบดวยชุด Timer  จํานวน 2 ตัว 
2.6.2 เปน Timer แบบการทํางาน On-Delay 
2.6.3 สามารถตั้งคาการทํางานอยูในชวง 0-30Sec 
2.6.4 ชุดหนาสัมผัส 1 NO จํานวน 1 ชุด  
2.6.5 ชุดหนาสัมผัส 1 NC จํานวน 1 ชุด 
2.6.6 ชุดคลอยใชกับระดบัแรงดัน 220VAC, 50Hz 

2.7 ชุด Limit Switch จํานวน 1 ชุด 
2.7.1 ประกอบดวย Limit Switch จํานวน 2 ตัว 
2.7.2 มีหนาสมัผสัแบบ NO-NC 

2.8 ชุด Latching Relay  จํานวน 1 ชุด 
2.8.1 มีหนาสมัผสัแบบ 1 NO - 1 NC  จํานวน 2 จุด 
2.8.2 ชุดคลอยใชกับระดบัแรงดัน 220VAC, 50Hz 

2.9 ชุด Push Button Switch จํานวน 1 ชุด 
2.9.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 มม. 
2.9.2 หนาสัมผัสสวิทซแบบ 1 NO, 1 NC 
2.9.3 สวิทซแบบ Start จํานวน 2 ตัว 
2.9.4 สวิทซแบบ Stop จํานวน 2 ตัว 

2.10 ชุด Selector Switch      จํานวน 1 ชุด 
2.10.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 มม.  จํานวน 2 ตัว 
2.10.2 เปนชุดสวิทซท่ีทํางานแบบ ON-OFF-ON 

2.11 ชุด Voltmeter     จํานวน 1 ชุด 
2.11.1 ตัวมิเตอรมีขนาด 96x96 มม. 
2.11.2 ยานวัดอยูในชวง 0-500V 
2.11.3 ความแมนยําไมนอยกวา 1.5 
2.11.4 มี Selector Switch ท่ีสามารถปรับเลือการวัดได 
2.11.5 สามารถวัดแรงดันระหวางเฟสกับเฟสได 
2.11.6 สามารถวัดแรงดันระหวางไลนกับนิวตรอลได 

2.12 ชุด Ammeter  จํานวน 1 ชุด 
2.12.1 ตัวมิเตอรมีขนาด 96x96 มม. 
2.12.2 ยานวัดอยูในชวง 0-5 A 
2.12.3 ความแมนยําไมนอยกวา 1.5 
2.12.4 มี Selector Switch ท่ีสามารถปรับเลือกการวัด 

ได 
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2.12.5 สามารถวัดกระแสท่ีแตละไลนได 
2.13 ชุด 3 Poles Miniature Circuit Breaker  จํานวน 1 ชุด 

2.13.1 เปนชุด Circuit Breaker แบบสามเฟสสําหรับวงจร 
กําลัง 

2.13.2 ขนาดไมนอยกวา 10A 
2.14  ชุด 1 Pole Miniature Circuit Breaker จํานวน 1 ชุด 

2.14.1 เปนชุด Circuit Breaker แบบหน่ึงเฟสสําหรับ 
วงจรควบคุม 

2.14.2 ขนาดไมนอยกวา 6A 
2.15  ชุด Silent Horn จํานวน 1 ชุด 

2.15.1 เปนชุดสัญญาณเสียงไซเรน 
2.15.2 ใชกับแรงดันไฟฟา 220V, 50Hz 

2.16 ชุด Current Transformer จํานวน 1 ชุด 
2.16.1 ประกอบดวยตัว Current Transformer  จํานวน  

3 ตัว 
2.16.2 อัตราสวนแบบ 5/5 

2.17 ชุด Three Phase Squirrel Cage Motor จํานวน 1 
ชุด 

2.17.1 ชุดมอเตอรไฟฟาสามเฟสมีการพิมพสัญลักษณ 
และอักษรกํากับ 

2.17.2 ข้ัวตอใชงานเปนแบบ 4mm Safety socket 
2.17.3 ขนาดพิกัดแรงดัน 380/660V 
2.17.4 ขนาดพิกัดกําลัง 0.37kw 
2.17.5 ความเร็วไมนอยกวา 1,350 rpm  
2.17.6 ตัวมอเตอรติดตั้งอยูบนแทนโลหะ 

2.18 ชุด Three Phase Squirrel Cage Dahlander Motor 
จํานวน 1 ชุด 

2.18.1 ชุดมอเตอรไฟฟาสามเฟสมีการพิมพสัญลักษณ 
และอักษรกํากับ 

2.18.2 ข้ัวตอใชงานเปนแบบ 4mm Safety socket 
2.18.3 ขนาดพิกัดแรงดัน 380V 
2.18.4 ขนาดพิกัดกําลัง 0.37/0.55kw 
2.18.5 ความเร็วไมนอยกวา 1,300/2,650 rpm  
2.18.6 ตัวมอเตอรติดตั้งอยูบนแทนโลหะ 

2.19 ชุดควบคุม PLC   จํานวน 1 ชุด 
2.19.1 ตัวควบคุม PLC มีขนาดอินพุทไมนอยกวา 18 จุด  

เอาทพุทมีขนาดไมนอยกวา 12 จุด 
2.19.2 มีชุดอินพุทและเอาทพุท จํานวนไมนอยกวาจุด 

อินพุท, เอาทพุทของตัว PLC ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
2.19.2.1 อินพุทสัญญาณแบบ Digital ขนาด 24 

VDC จํานวน 18 จุด เอาทพุทแบบ Relay จํานวน 12 จุด 
2.19.2.2 มี Simulate Switch จํานวนเทากับ

จํานวนจุด Input ในขอ 2.19.2.1 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 133 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

2.19.2.3 มี Terminal แบบ Safety Socket ขนาด 
4 mm. ซึ่งสามารถรับสัญญาณ Input จากอุปกรณภายนอก
จํานวนเทากับจุด Input ในขอ 2.19.2.1 

2.19.2.4 มี Switch ท่ีสามารถปรับสภาวะการใชงาน
ของอินพุท ใหเปนแบบ Internal ท่ีใชงานผานทาง Simulate 
Switch และ External ใชงานผานทาง Terminal 

2.19.2.5 มี Terminal แบบ Safety Socket ขนาด  
4 mm. ท่ีเปนจุดตอ Output จํานวนเทากับจุด Output  
ในขอ 2.19.2.1 

2.19.3 ใชกับแหลงจายไฟตั้งแต 100-240 VAC พรอมท้ังม ี
ชุดแหลงจายแรงดัน 24 VDC 0.3 A ในตัว 

2.19.4 มีหนวยความจําในการโปรแกรม (Program  
Capacity) ไมนอยกวา 10K steps 

2.19.5 มีคําสั่งในการใชงานไมนอยกวา 490 คําสั่ง 
2.19.6 มีความเร็วในการประมวลผล (Execution Time) 

0.55 μS ตอคําสั่งพ้ืนฐาน และ 4.1 μS ตอคําสั่งพิเศษ 
2.19.7 มีรีเลยภายใน (Work Bit) ไมนอยกวา 8,190 ตัว 
2.19.8 มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดในขณะไฟฟา

ดับ (Holding Relays) ไมนอยกวา 8,190 ตัว 
2.19.9 มีตัวหนวงเวลา (Timer) ไมนอยกวา 4,090 ตัว 

และตัวนับ (Counter) ไมนอยกวา 4,090 ตัว 
2.19.10 มีหนวยความจาํสามารถเก็บ (DM Area) เทากับ 

32 Kwords 
2.19.11 มีรีเลยสาํหรับสงผานขอมลูระหวาง PLC กับ PLC 

เมื่อมีการเช่ือมตอกันระหวาง PLC (Serial PLC Link ) ไมนอย
กวา 1,440 ตัว 

2.19.12 มีตัวนับความเร็วสูง (High Speed Counter) 4 
จุด สามารถรับสัญญาณแบบ Differential phases ดวย
ความถ่ีประมาณ 50KHz หรือ Single-Phase ดวยความถ่ี 100 
kHz 

2.19.13 สามารถตอ CPU กับ Computer โดยผานทาง
พอรตสื่อสารแบบ USB 1.1 โดยไมตองมีอุปกรณพวงสัญญาณ 

2.19.14 มีจุดเช่ือมตอสัญญาณอนาลอกขนาด 0-10 โวลต 
ในตัว PLC จํานวน 1 จุด 

2.19.15 ใชระบบ Flash memory และ Battery Backup 
ในการแบค-อัพ โปรแกรมและหนวยความจําตางๆ 

2.19.16 มีฟงกชันเวลา สามารถแสดงคา, วัน, เดือน, ป, ช่ัง
โมง, นาที, วินาที 

2.19.17 มีซอฟตแวรสามารถ รองรับการเขียนโปรแกรมได 
3 รูปแบบไดแก Ladder Diagram, Function Blocks และ 
Structured Text 

2.19.18 บริษัทผูผลิต PLC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 : 
2000 พรอมท้ังมีเอกสารประกอบการยืนยัน 
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2.19.19 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายสินคา จากบริษัทเจาของผลิตภณัฑสินคาพีแอลซี โดย
มีเอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุช่ือหนวยงานท่ีขายสินคา
ใหและวันท่ีสอบราคามาดวยท้ังน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนบริการ
หลังการขาย 
2.20 ชุดหนาจอสัมผสั  จํานวน 1 ชุด   

2.20.1 เปนหนาจอสมัผสัสําหรับแสดงผลและสั่งงานใชงาน
รวมกับ PLC 

2.20.2 หนาจอสัมผัสเปนหนาจอสีแบบ TFT LCD ขนาด 
5.6 น้ิว 

2.20.3 มีความละเอียดของจอ 320 × 234 จุด (QVGA) 
หรือดีกวา 

2.20.4 สามารถแสดงสีของวัตถุบนหนาจอได 65,536 สี  
2.20.5 มีหนวยความจาํในการเก็บขอมลู 128 MB  
2.20.6 มีอายุการใชงาน Backlight 50,000 ช่ัวโมง  
2.20.7 มีพอรตสื่อสารแบบอนุกรมแบบ RS-232C/485  
2.20.8 มีพอรตสื่อสารแบบ USB สําหรับเช่ือมตอกับ

คอมพิวเตอร 
2.20.9 ชนิดของหนาจอสัมผัสเปนแบบ Analog 

Resistance membrane มีความละเอียด 1024 x 1024 
2.20.10 บริษัทผูผลิต PLC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 : 

2000 พรอมท้ังมีเอกสารประกอบการยืนยัน 
2.20.11 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน

จําหนายสินคา จากบริษัทเจาของผลิตภณัฑสินคา 
 ชุดหนาจอสัมผัส  โดยมีเอกสารประกอบการยืนยันโดย

ระบุช่ือหนวยงานท่ีขายสินคาใหและวันท่ีสอบราคามาดวยท้ังน้ี
เพ่ือเปนการสนับสนุนบริการหลังการขาย 
2.21 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร จํานวน 1 ชุด 
ตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับท่ีสามารถ
ปรับและรักษาคาความเร็วรอบในชวงตาง สามารถตอใชงาน
รวมกับ Squirrel Motor เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวตนกําลังสําหรับ
การทดสอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

2.21.1 พิกัดกําลัง 0.4kw 
2.21.2 ใชเทคนิดการทํางานแบบ PWM 
2.21.3 ตัวแสดงเปนแบบดิจิตอล LED 
2.21.4 พิกัดแรงดันทางดานเอาทพุทแบบ 1 phase  

200V – 240V 50/60Hz 
2.21.5 พิกัดความถ่ีทางดานเอาทพุท 0.10 - 400Hz 
2.21.6พิกัดแรงดันทางดานอินพุทแบบสามเฟส 200-240V 
2.21.7 มีอนาลอกอินพุต 2 จุด 
2.21.8 มีพอรตในการติดตอสื่อสาร RS-485 ( Modbus-

RTU) 
2.21.9บริษัทผูผลติ PLC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 : 2000 
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พรอมท้ังมีเอกสารประกอบการยนืยัน 
2.21.10 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน

จําหนายสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภณัฑสินคา ชุดควบคุม
ความเร็วมอเตอร โดยมเีอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุช่ือ
หนวยงานท่ีขายสินคาใหและวันท่ีสอบราคามาดวยท้ังน้ีเพ่ือเปน
การสนับสนุนบริการหลังการขาย 
2.22 Three Phase Squirrel Motor  จํานวน 1 ชุด   
มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําสามเฟสแบบอะซิงโครนัส ท่ีมีการพัน
ขดลวดท่ีสเตเตอร ตัวโรเตอรเปนแบบกรงกระรอก ตดิตั้งอยูบน
ฐานโลหะ พรอม Terminal Box และจุดตอแบบ 4mm 
Safety Socket 

2.22.1 ขนาดพิกัดกําลัง 370 W 
2.22.2 ขนาดพิกัดแรงดัน 220/380 V (Delta/Star) 
2.22.3 ขนาดพิกัดกระแสไมนอยกวา 1.8/1.1 A  

(Delta/Star) 
2.22.4 ขนาดพิกัดความเร็วรอบไมนอยกวา 1370 rpm 
2.22.5 ขนาดพิกัดความถ่ี 50 Hz 

2.23   DC  Generator   จํานวน  1 ชุด 
เครื่องกําเนิด ตดิตั้งอยูบนฐานโลหะ พรอม Terminal Box 
และจุดตอแบบ 4mm Safety Socket ขนาดพิกัดเมื่อทํางาน
เปนมอเตอรไฟฟา 

2.23.1ขนาดพิกัดกําลัง 250 W 
2.23.2ขนาดพิกัดแรงดันท่ีขดลวดอาเมเจอร 220 V 
2.23.3ขนาดพิกัดกระแสท่ีขดลวดอาเมเจอร 1.5 A 
2.23.4ขนาดพิกัดความเร็วรอบ  1500 rpm 
2.23.5ขนาดพิกัดแรงดันท่ีขดลวดกระตุน  220 V 
2.23.6ขนาดพิกัดกระแสท่ีขดลวดกระตุน 0.35 A 

2.24 เอนโคเดอรสาํหรับวัดความเร็วของมอเตอร  ติดตั้งอยูบน
ฐานโลหะ พรอม Terminal Box  สามารถตอรวมเขาชุด 
Motor ได  จํานวน 1 ชุด 

2.24.1 สัญญาณ Output แบบ Two – Phase A , B + 
Phase Z 

2.24.2ความละเอียด 1024 P/R 
2.24.3ชนิดของ Output เปนแบบ Line Driver 
2.24.4ความเร็วสูงสดุท่ี 6000 rpm 

2.25 LAMP Load   จํานวน  1 ชุด 
2.25.1 เปนโหลดชนิดหลอดไฟฟา มีขนาด 0-200 Watt ท่ี  

220VDC หรือ VAC จํานวนไมนอยกวา 5 คา 
2.26 Excitation DC Power Supply   จํานวน  1 ชุด 
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงปรับคาได ใชสําหรับเปน
แหลงจายแรงดันเพ่ือปอนใหกับขดลวดกระตุนในตัว 
Synchronous Machines, Electromagnetic Brake, DC 
Generator Brake 
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2.26.1 พิกัดแรงดันเอาทพุท 0-220 Vdc 
2.26.2 พิกัดกระแสเอาทพุท 0-2 Adc 

2.27 โตะปฏิบัติการ  จํานวน 1 ชุด 
2.27.1 พ้ืนโตะทําดวยไมเน้ือแข็งหรือไมปาติเกิล มีความ 

หนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนท้ังสองดาน ปด
ขอบโตะท้ัง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม. 

2.27.2 พ้ืนโตะมีขนาด W1800 มม. x D 800 มม.ความ 
หนาไมนอยกวา 28 มม. 

2.27.3 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50 มม.  
หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลือบสอีีพอกซี่ผานขบวนการอบ
ความรอน 

2.27.4 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ 
2.27.5 ลักษณะตัวคานเช่ือมยดึตดิกันท้ัง 4 ดาน พรอมท้ัง 

มีคานรองรับนํ้าหนักพ้ืนโตะ ตามแนวความกวางของพ้ืนโตะ 
2.27.6 ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะ โดยใชสกรูยึด 
2.27.7 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20  

มม. 
2.27.8 ความสูงจากพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะดานบน มีความสูง  

800 มม. 
2.28 ชุด 2 Level Panel Rack  จํานวน 1 ชุด 

2.28.1 ทําดวยวัสดุอลูมิเนียม 
2.28.2 มีขนาดความยาวโดยประมาณเทากับขนาด 

โตะทดลอง 
2.29 ชุด 4mm. Connecting Lead จํานวน 1 ชุด 

2.29.1 หัวเสียบมีขนาด 4mm Safety  
2.29.2 สามารถเสยีบแบบตอเน่ืองได 
2.29.3 จํานวนไมนอยกวา 50 เสน 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
3.1 ชุดควบคุม PLC, ชุดหนาจอสัมผสั และชุดควบคุม

ความเร็วมอเตอรผลติจากบริษัทผูผลิตเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเปน
การสนับสนุนบริการหลังการขาย 

3.2 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ 
3.3 คูมือใบงานการทดลอง จํานวน 1 ชุด 
3.4 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป 

1.11 ตูแชอาหารสแตน
เลส ฝาทึบ 4 
ประต ูรุน YPR-
135S 

1 ตู 75,000 75,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูแชอาหารชนิดตูยืนชนิด  4 ประตู ระบบโนฟรอส 
ความจุไมนอยกวา 45 คิวบิกฟุต 
2. ตัวตูท้ังภายในและภายนอกทําดวยสแตนเลส  
3. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สงู) 150 x 75 x 205 ซม. 
4. ผนังบุดวย Polyurethane Foam ท่ีมีความหนาแนนสูง 
ความหนาไมนอยกวา 3 น้ิว 
5. ฝาตูเปนประตูบานทึบ จํานวน 4 บาน พรอมมือจับชนิดพับ
ข้ึนรูปเปนช้ินเดียวกันกับบานประตู 
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6. ภายในตูมีช้ันตะแกรงสแตนเลส ปรับระดับได 4 ช้ัน แตละ
ช้ันแบงเปน 2 ตอน ( ซาย – ขวา ) 
7. ฐานตูทําดวยสแตนเลสมีลอจํานวน 4 ลอ สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก 
8. มีคอลยเย็นกระจายความเย็น จํานวน 2 ชุด แบงการ
ทํางานเปน 2 สวน ( ซาย – ขวา ) 
9. ความเย็นดานซายเปนความเย็นแบบธรรมดา อุณหภูมิ
ประมาณ 0 ถึง 10 องศา ใชคอมเพรสเซอรขนาดไมนอยกวา 
1/3 แรงมา 
10. ความเย็นดานขวาเปนความเย็นแบบแชแข็ง อุณหภูมิ
ประมาณ 0 ถึง -18 องศา ใชคอมเพรสเซอรขนาดไมนอยกวา 
1/2 แรงมา  
11. ชุดควบคุมอุณหภูมิเปนแบบดิจติอล สามารถแสดงอุณหภูมิ
ภายในตูไดชัดเจน จํานวน 2 ชุด 
12. ระบายความรอนดวยพัดลมดูด – เปา 
13. ใชนํ้ายาทําความเย็น R-134a  ( NON – CFC ) 
14. มีระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ ( นํ้าท้ิงระเหยแหงในตัว ) 
15. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ  
16. รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
17. มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง 
18. มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จากบริษัท
เจาของผลติภณัฑโดยตรง เพ่ือประโยชนในการบริการหลังการ
ขาย 

1.12 เครื่องวัด
คลอโรฟลล 

1 เครื่อง 90,000 90,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องวัดคลอโรฟลล แบบมอืถือ สามารถนําไปใชใน
ภาคสนามไดโดยสะดวก  
2.ใชคาความแตกตางของชวงความยาวคลื่นแสง  
3.วัดคาคลอโรฟลลของใบไม โดยหนีบหัววัดกับใบไม  
4.ชุดกําเนิดแสงเปนแบบ LED   
5.ตัวรับแสงเปนแบบ ซลิิกอนโฟโตไดโอด  
6.จดแสดงผลเปนแบบตัวเลขขนาด 4 หลัก แบบ LCD  
7.มีปุมการใชงานดังน้ี  

7.1 ปุมเปด - ปดการทํางานของเครื่อง  
7.2 ปุมสําหรับคาเฉลีย่  
7.3 ปุมสําหรับลบขอมูลเดิมท้ังหมด  
7.4 ปุมสําหรับลบขอมูลเพียงคาเดียว  
7.5 ปุมสําหรับเรียกขอมลูกลับมาดู  

8.ระบบพลังงานเปนแบบแบตเตอรี่ ขนาด 2AA ชนิด Alkaline  
9.ชวงเวลาระยะหางในการวัดแตละครั้ง ต่ํากวา 2 วินาที  
10.คาความผิดพลาดไมเกิน + 2.0 SPAD unit, คาการอานซ้ํา 
+ 0.3 SPAD unit  
11.ผลของคาอุณหภูมิตอการอานคาต่ํากวา+0.4 SPAD 
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unit/oC  
12.ชวงอุณหภูมิการใชงานอยูในชวง 0 ถึง 50 oC   
13.ชวงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่อง อยูในชวงไมนอยกวา 
-20 ถึง 45 ๐C  
14. รับประกันการใชงาน 1 ป 
15.เปนผลติภณัฑตางประเทศ 

1.13 ตูทดลองมอเตอร
ไฟฟา 

5 ชุด 37,000 185,000 คุณลักษณะ 
1.รายละเอียดท่ัวไป 
เปนชุดฝกท่ีสรางข้ึนเพ่ือการศึกษา โดยอุปกรณทางไฟฟามี
มาตรฐาน DIN, UL, JIS, VDC, IEC, TIS หรือ CE อยางใดอยาง
หน่ึง ติดตั้งภายในตูควบคุมอยางเหมาะสม และสามารถทําการ
ฝกปฏิบัตเิพ่ือควบคุมมอเตอรไฟฟาแบบสามเฟสได 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 

2.1 ตูควบคุมทําดวยเหล็กแผนมีความหนาโดยประมาณ 
1.2 มม. ขนาดของตูไมนอยกวา 450x600x200 มม. เคลือบ
ดวยสผีงผานกระบวนการอบความรอน 

2.2 ฝาตูมีการติดตั้งอุปกรณและกําหนดอักษรกํากับ
อุปกรณไวอยางชัดเจน โดยมีอุปกรณท่ีตดิตั้งตางๆดังน้ี 

2.2.1 สวนบนสุดติดตั้งหลอดสญัญาณแสดงเฟส 3 
ตัว (แดง, เหลือง, และนํ้าเงิน) 

2.2.2 สวนลางถัดลงมาระดับท่ี 2 ติดตั้งโวลตมเิตอร 
และ แอมปมเิตอร 

2.2.3 สวนลางถัดลงมาระดับท่ี 3 ติดตั้ง ซีเลคเตอร
โวลต มเิตอร และซเีลคเตอรแอมปมิเตอร โดยมองในแนวดิ่ง
ตรงกับ โวลทและแอมปมเิตอรตามลําดับ 

2.2.4 สวนลางถัดลงมาระดับท่ี 4 ติดตั้ง หลอด
สัญญาณ แสดงการทํางานของอุปกรณ 4 หลอด 

2.2.5 สวนลางสุดตดิตั้งสวิทซปุมกด จํานวน 4 ตัว 
2.2.6 พรอมชุดกุญแจล็อคแบบฝง 

2.3 อุปกรณประกอบชุดฝกท้ังหมดท่ีติดตั้งอยูบนตู 
ประกอบดวย 

2.3.1 MAIN CONTACTOR มี MAIN CONTACT 3 
NO และ AUXILIARY CONTACT 2 NO, 2 NC ขนาด 10A 
COIL 220 VOLT  จํานวน 3 ตัว 

2.3.2 AUXILIARY CONTACT มี CONTACT 3 NO 
และ 3 NC ขนาด 5A COIL 220 VOLT จํานวน 2 ตัว 

2.3.3 THERMAL OVERLOAD RELAY แบบ 3 เฟส 
ปรับกระแสได 1-1.6 A จํานวน 1 ตัว 

2.3.4 สวิตซกดปุม (PUSH BUTTON SWITCH) 
ขนาด 1 NC และ 1 NO ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 มม. 
จํานวน 4 ตัว 

2.3.5 โวลทมิเตอรหนาตูมยีานวัด 0-500 โวลท 
จํานวน 1 ตัว 
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2.3.6 แอมปมิเตอรหนาตูยานวัด 0-5 แอมป จํานวน  
1 ตัว 

2.3.7 CURRENT TRANSFORMER ท่ีสามารถทํางาน
รวมกับแอมปมเิตอร จํานวน 3 ตัว 

2.3.8 SELECTOR VOLT จํานวน 1 ตัว 
2.3.9 SELECTOR AMP จํานวน 1 ตัว 
2.3.10 TERMINAL ตอสายสามารถใชกับสายไฟฟา

ขนาด  2.5 มม. จํานวน 30 ชอง 
2.3.11 TIMER แบบ ON DELAY 0-30 วินาที พรอม 

SOCKET จํานวน 1 ตัว 
2.3.12 PILOT LAMP ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 

มม. จํานวน 7 ตัว 
2.3.13 PVC DUCT ขนาด 40x25 มม. ติดตั้งในตู

อยางเหมาะสม 
2.3.14 รางยึดอุปกรณสาํหรับยึดอุปกรณภายในตู 
2.3.15 MOTOR 3 เฟส ขนาด 0.37 kW 380/660 

V 4 POLE   จํานวน 1 ตัว 
2.3.16 MOTOR 4/2  จํานวน  1 ตัว 
2.3.17 PLUG FUSE 16 A จํานวน 3 ชุด 

2.4 สายไฟขนาด 5x1.5 ตร.มม. ยาว 3 เมตร พรอม PLUG 
5 ข้ัว 16 แอมป 380 โวลท และ SOCKET แบบติดลอย   

จํานวน 1 ชุด 
2.5 โตะปฏิบัติการทดลอง  จํานวน 1 ชุด   

2.5.1 เปนโตะปฏิบัติการทดลองขนาด 800 x 1,500 
x 800 มม.  

2.5.2 พ้ืนโตะทําดวยไมเน้ือแข็งหรือไมปาติเกิล มี
ความหนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนท้ังสองดาน 
ปดขอบโตะท้ัง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม. 

2.5.3 พ้ืนโตะมีขนาด W1500 มม. x D 800 มม. 
ความหนาไมนอยกวา 28 มม. 

2.5.4 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50 
มม. หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลอืบสีอีพอกซี่ผานขบวนการ
อบความรอน 

2.5.5 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ 
2.5.6 ลักษณะตัวคานเช่ือมยึดตดิกันท้ัง 4 ดาน 

พรอมท้ังมีคานรองรับนํ้าหนักพ้ืนโตะ ตามแนวความกวางของ
พ้ืนโตะ 

2.5.7 ชุดตัวคานประกอบเขากับตวัขาโตะ โดยใชสกู
รยึดท้ัง 4 ดาน 

2.5.8 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอย
กวา 20 มม. 

2.5.9 ความสูงจากพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะดานบน มี
ความสูง 800 มม. 
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3. สามารถทําการฝกในหัวขอตางๆ ไดดังน้ี 
3.1 การตรวจสอบสวิทซควบคุมชนิดตางๆ 
3.2 การตรวจสอบแมคเนติก คอนเทคเตอร 
3.3 การตรวจสอบ ELECTRONIC TIME 
3.4 การตรวจสอบโอเวอรโหลดรีเลย 
3.5 การควบคุมมอเตอร 3 เฟสโดยวิธีสตารทตรง 
3.6 การควบคุมสตารทโดยตรงแบบ START-STOP-JOG 
3.7 การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส โดย SELECTOR 

SWITCH 
3.8 การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส แบบ DIRECT 

REVERSING 
3.9 การสลับทางหมุนมอเตอร REVERSING AFER STOP 
3.10 การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟสอัตโนมตัิดวย TIMER 
3.11 การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ MANUAL STAR-

DELTA 
3.12 การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ AUTOMATIC 

STAR-DELTA 
3.13 การกลับทางหมุนมอเตอรแบบ MANUAL STAR-

DELTA 
3.14 วงจรควบคุมแบบ MANUAL SEQUENCE CONTROL 
3.15 วงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SEQUENCE 

CONTROL 
4.รายละเอียดอ่ืนๆ 

4.1 มีใบงานครอบคลุมเน้ือหาการฝกไมนอยกวา 10  ใบ
งาน  จํานวน 1 ชุด 
4.2 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ 
4.3 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป 

1.14 ชุดฝกระบบขนถาย
วัสด ุ

1 ชุด 200,000 200,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 
•ชุดฝกท่ีนําเสนอจะตองครอบคลมุและสามารถเรยีนรูเก่ียวกับ
ระบบขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรม ซึ่งตองมีการออกแบบ
ระบบปองกันอันตรายอันจากการเรียนรูท้ังในสวนของตัวเครื่อง
จักรและผูปฎิบัติการ 
•ชุดฝกปฏิบัติการสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย สะดวก 
และปลอดภัย  
•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณัฑ
เรียบรอยแลว  
•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธท่ีจะขอเรียกดคูรุภณัฑ
บางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือให เปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง 
รายละเอียดทางเทคนิค 
1.ชุดฝกระบบสายพานคดัแยกช้ินงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
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• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรยีนรูเพ่ือการประยุกตใช
งานระบบ PLC 
• สามารถเรียนรูแยกประเภทช้ินงานได 3 ประเภท  
• มีอุปกรณตรวจจับทางอุตสาหกรรมตางๆ ไมนอยกวา 3  

แบบ ใหเลือกใชงาน 
• มีจุดเช่ือมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม. 
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
• โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล 
• มีชุดสายพานลาํเลยีงท่ีมีขนาดความยาวไมนอยกวา 600  

มม. จํานวน 1 เสน พรอมมอเตอรขับแบบดีซี 24 โวลต 
• มีอุปกรณตรวจจับแบบ อินดักทีฟ ไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีอุปกรณตรวจจับ แบบคาปาซทีิฟ ไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีอุปกรณตรวจจับ แบบ ออปติคอล ไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีอุปกรณตรวจจับแบบ หรีดสวิทช  ไมนอยกวา 4 ตัว 
• มีสวิทชกดสั่งงานจํานวนไมนอยกวา 3 ตัว 
• มีสวิทชฉุกเฉินจํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีกระบอกสูบทํางานสองทาง จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีวาลวควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ จํานวนไมนอย 

กวา 1 ตัว 
• มีแหลงจายไฟขนาด 24 โวลต พรอมมีระบบปองกันการ 

ลัดวงจร 
• มีเอกสารประกอบการเรียนรูจํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
• มีจํานวนช้ินงานทดสอบตางชนิดจํานวนไมนอยกวา 6 ช้ิน 

2.ชุดฝกระบบจัดเก็บช้ินงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรยีนรูเพ่ือการประยุกตใช

งานระบบ PLC 
• มีจุดเช่ือมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม. 
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
• โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล 
• สามารถทํางานรวมกับระบบสายพานคัดแยกช้ินงานได 
• มีช้ันในการจัดเก็บช้ินงานไมนอยกวา 3 ช้ัน แตละช้ัน

จัดเก็บช้ินงานไดไมนอยกวา 3 ช้ิน 
• มีหรีดสวิทช ไมนอยกวา 7 ตัว 
• มีวาลวปรับอัตราการไหลไมนอยกวา 4 ตัว 
• มีกระบอกสูบแบบไรกานท่ีมีระยะการเคลื่อนท่ีไมนอยกวา 

300 มม. จํานวนไมนอยกวา 2 ตัว 
• มีอุปกรณหยิบจับช้ินงานแบบกรปิเปอรหรือแบบ

สุญญากาศ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีสวิทชกดสั่งงานจํานวนไมนอยกวา 3 ตัว 
• มีวาลวควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ จํานวนไมนอย

กวา 3 ตัววางอยูบนฐานจายลมเดยีวกัน 
• มีวาลวเปดปด จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
• มีแหลงจายไฟขนาด 24 โวลต พรอมมีระบบปองกันการ
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ลัดวงจร 
• มีเอกสารประกอบการเรียนรูจํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
• มีจํานวนช้ินงานทดสอบตางชนิดจํานวนไมนอยกวา 3 ช้ิน 

3. ชุดควบคุมแบบPLC จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรยีนรูเพ่ือการประยุกตใช

งานระบบ PLC 
• มีจุดเช่ือมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม. 
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
• มีชองสัญญาณอินพุทไมนอยกวา 24 ชอง 
• มีชองสัญญาณเอาทพุทไมนอยกวา 16 ชอง 
• มีเอกสารประกอบการเรียนรูภาษาไทย ไมนอยกวา 1 เลม 

4.โปรแกรมประกอบการเรยีนรู จาํนวนไมนอยกวา 1 ชุด 
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรนิวแม

ติกสและนิวแมติกสไฟฟาได 
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรควบคุม

ไฟฟาไดตามมาตรฐานIEC และ JIC 
• สามารถเขียนโปรแกรมแลดเดอร ไดท้ังในรูปแบบภาษา

ของSiemens, Allen-Bradleyและ IEC 61131-3  
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอล

ไดโดยมี library สัญลักษณของ inverters, logic gates, flip-
flops, counters, shift registers, comparators, switch, 
LEDs, 7-bar display, decoders, multiplexers และอ่ืนๆให
เลือกใชงาน 

• ภายในโปรแกรมตองสามารถแสดงการพลอต
คาพารามิเตอร ตางๆ ตามท่ีกําหนด เพ่ือใชในการวิเคราะหการ
ทํางานของวงจรได  

• โปรแกรมสามารถแสดงภาพตัด(Cross-Section)การ
ทํางานของอุปกรณในรูปแบบเอนิเมช่ันได โดยสามารถทํางาน
ในลักษณะซิงโครไนซกับวงจรท่ีกําลังจําลองการทํางานอยู 

• ผูใชสามารถสราง library และสญัลักษณใหมเพ่ิมเติมใน 
library ได 

• ชุดโปรแกรมตองมีใบรับรองมาตรฐาน  ISO  และใบ
แตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายในประเทศ พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่น
ซอง 

• มีเอกสารคูมือประกอบการเรยีนรูภาษาไทยแนบมาพรอม
กับการยื่นซอง 

1.15 ตูบมเพาะเลีย้งเช้ือ 1 เครื่อง 350,000 350,000 คุณลักษณะ 
1.เปนตูบมเพาะเช้ือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 5 
องศาเซลเซยีส ถึง 100 องศาเซลเซียส  
2.ตูมีขนาดไมนอยกวา 115 ลิตร และสามารถใสช้ันวางของได
ไมนอยกวา 7 ช้ัน  
3.มีพ้ืนท่ีภายในไมนอยกวา 600 x 480 x 400 มิลลิเมตร 
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(กวาง x สูง x ลึก) และมีพ้ืนท่ีภายนอกไมนอยกวา 835 x 
1,025 x 730 มิลลิเมตร (กวาง x สูง x ลึก) 
4.ควบคุมการทํางานดวยระบบ Microprocessor program-
controller และแสดงผลเปนตัวเลขบนหนาจอ (Digital 
display) 
5.มีโปรแกรมตั้งเวลาสําหรับควบคมุการทํางานของตูบม
เพาะเลี้ยงเช้ือได  
6.สามารถตั้งคาการทํางานได เชน การทํางานแบบตอเน่ือง 
(Constant temperature) การตัง้หนวงเวลาในการปดเครื่อง 
(Delayed off) การตั้งหนวงเวลาในการเริม่ทําอุณหภูมิ 
(Delayed on) การตั้งใหเครื่องเริม่นับเวลาเมื่อถึงอุณหภมูิท่ี
กําหนดและหยุดการทํางานเมื่อครบกําหนดเวลา 
(Temperature dependent delayed off) เปนตน 
7.มีพัดลมหมุนเวียนอากาศ สามารถปรับความแรงของพัดลมได 
8.ตัวเครื่องภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมซึ่งมีคณุสมบัติ
ทนตอการกัดกรอนและรอยขูดขีด 
9.ประตูตูเปนแบบ 2 ช้ัน โดยช้ันในเปนกระจกใส และดานนอก
ทําดวยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวตู 
10.ภายในตูทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel) 
และมีช้ันวางทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel) 
11.มีระบบความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิภายในตูสูงเกินกวาคา
ท่ีตั้งไวในรูปแบบของ Limit หรือ Off-Set ได ซึ่งสามารถแสดง
เตือนไดในรูปแบบเสียง และขอความเตือนได  
12.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด 
13. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการ
ขาย 
14.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางด ี
15.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลิต 
16.เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน 
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน 
17.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
18.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบัการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 9001 หรือเทียบเทา 
19.มีเครื่องน่ึงความดัน 1 เครื่อง 

19.1 เปนเครื่องน่ึงฆาเช้ือชนิดใสดานบนแบบตั้งพ้ืน  
19.2 หองน่ึงทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel) 

มีขนาดความจไุมนอยกวา 35 ลิตร 
19.3 ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิใชงานภายในหอง

น่ึงไดตั้งแต 105 องศาเซลเซยีส ถึง 135 องศาเซลเซียส และ
สามารถตั้งคาอุณหภูมสิําหรับการใหความรอนตัวอยางและอุน
ตัวอยางไดตั้งแต 50 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส 

19.4 สามารถตั้งเวลาการน่ึงฆาเช้ือได หรือจะตั้งการทํางาน
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ตอเน่ืองได  
19.5 มีหนาจอแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง 
19.6 มีระบบความปลอดภัยของเครื่อง เชน ระบบปองกัน

อันตรายจากไฟฟาลดัวงจร เครื่องจะตัดการทํางานทันที ระบบ
เตือนระดับนํ้าในหองน่ึงมีระดับต่ํากวาปกติ ระบบเตือนระดับ
ความดันในหองน่ึง เครื่องจะตดัการทํางานหากพบวาความดัน
เกินระดบัปกติ เปนตน 

19.7 มีคูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนอยางละ 1 ชุด 

19.8 รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 

19.9ทําการตดิตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางด ี

19.10บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลติ 
19.11เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน 

อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน 
19.12ผลติภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
19.13บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา 
1.16 ชุดการทดลองแฟร-

งเฮริตช 
1 ชุด 390,000 390,000 คุณลักษณะ 

รายละเอียดท่ัวไป 
     สามารถบันทึกและประเมินผลเสนโคงของ Franck-Hertz 
ของปรอทได  
รายละเอียดเฉพาะ 
1.เครื่องควบคุมจายไฟสาํหรับชุดทดลอง แฟรงค-เฮิรต  
จํานวน 1 เครื่อง 

1.1 หนาจอแสดงผลสามารถแสดงคาแรงดันไฟฟาไดพรอม
กัน ไมนอยกวา 4 คา 

1.2 สามารถปรับแรงดันไฟฟาท่ีจายใหไสหลอด UF  และ
ปรับคาไดตอเน่ือง 

1.3 สามารถปรับควบคุมแรงดันไฟฟา UG และปรับคาได
ตอเน่ือง 

1.4 สามารถเรงแรงดันไฟฟา UA และปรับคาไดตอเน่ือง 
1.5 สามารถปรับ Counter voltage UE และปรับคาได

ตอเน่ือง 
2.หลอดแฟรงค-เฮิรตท่ีบรรจุปรอทพรอมเครื่องทําความรอน 
จํานวน 1 ชุด 

2.1เปนหลอดอิเล็กตรอนท่ีมคีวามเปนสุญญากาศสูง
ประกอบดวย ปรอทท่ีบรรจุในตัวทําความรอน 

2.2เครื่องทําความรอนไฟฟาสามารถปรับอุณหภูมไิด
แบบตอเน่ือง และแสดงผลคาอุณหภูมิแบบดจิิตอล 

2.3 มีคา Heater voltage  
2.4 มีคา Grid voltage  
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2.5 มีคา Suppressor voltage  
2.6 กําลังเครื่องทําความรอนไมนอยกวา 400 วัตต 
2.7 สามารถทําอุณหภูมไิดในมากกวา 160 องศาเซลเซยีส

เปนตนไป 
3. มัลติมเิตอรแบบดิจิตอล (Digital Multimeter) จํานวน 1 
เครื่อง 

3.1 มีระบบปองกันแรงดันไฟฟาเกิน 
3.2 สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 400 มิลลิ

โวลต ถึง 1000 โวลต หรือดีกวา 
3.3 สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดในชวง 4 โวลต 

ถึง 700  โวลต หรือดีกวา 
3.4 สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสตรงไดในชวง 400 ไม

โครแอมป ถึง 10 แอมป หรือดีกวา 
3.5 สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสสลับไดในชวง 400 ไม

โครแอมป ถึง 10 แอมป หรือดีกวา 
3.6 สามารถวัดคาความตานทานไฟฟาไดในชวง 400 โอหม 

ถึง 40 เมกะโอหม หรือดีกวา 
3.7 สามารถวัดคาความจไุฟฟาไดในชวง 40 นาโนฟารัด ถึง 

100 ไมโครฟารดั หรือดีกวา 
3.8 สามารถวัดคาอุณหภูมิไดในชวง -20 องศาเซลเซียส ถึง 

760 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 
4.หลอดแฟรงค-เฮิรตท่ีบรรจุนีออน จํานวน 1 ชุด 

4.1 เปนหลอดอิเล็กตรอนท่ีมีความเปนสญุญากาศสูง ยึดอยู
บนฐานตั้งท่ีมีชองเสียบสําหรับแสดงใหเห็นถึงการชนของ
อิเลก็ตรอนอิสระ 

4.2 มีคา Filament voltage อยูในชวง 4 - 8 โวลต หรือ
ดีกวา 

4.3 มีคา control voltage 9 โวลต หรือดีกวา 
4.4 มีคา Accelerating voltage มากกวา 50 โวลต  

5.เครื่องออสซิลโลสโคปแบบอนาล็อก 2 ชอง 30 เมกะเฮิรต 
หรือดีกวา  จํานวน 1 เครื่อง   
6.สายไฟสําหรบัตอวงจร จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
2.เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO9001  
 

1.17 หุนฝกการชวยชีวิต 
แบบเต็มตัว มี
สัญญาณ   

2 ตัว 200,000 400,000 คุณลักษณะ 
1. เปนหุนจําลองผูใหญเตม็ตัวสาํหรับฝกปฏิบัติเทคนิคตางๆ ใน
การทํา CPR 
2. มีจุดบงช้ีตําแหนง (Landmarks) ท่ีมองเห็นและคลําได 
ไดแก ลิ้นป  สะดือ หัวนม และซี่โครง 
3. ศีรษะ คอ และขากรรไกรประกอบเขาดวยกันใหสามารถ
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เคลื่อนไหวไดเพ่ือเชยคางในการชวยหายใจ 
4. มีการจําลองชีพจรท่ีคอ (carotid pulse) แบบ manual 
5. มีสัญญาณไฟบอกความถูกตองของการปฏิบัติ ไดแก 
ตําแหนงในการกดหนาอก ความลกึในการกดหนาอก และ
ปริมาณลมในการเปาปากชวยหายใจ 
6. รับประกันคณุภาพอยางนอย 2 ป พรอมบริการหลังการขาย 
สวนประกอบ 

1. หุนจําลอง CPR                   
2. หลอดลม       
3. ปอด      
4. ปากพรอมจมูกสําหรับเปลี่ยนทําความสะอาด  
5. ชุดวอรมสําหรับสวมหุน    
6. กลองสัญญาณไฟแสดงผลการฝก   
7. กลองบรรจุหุนแบบมาตรฐาน    
8. โมเดลแสดงโครงสรางของปอด หัวใจและกลองเสียง  
9. คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.18 ชุดฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและเขียน
แบบ 

1 ชุด 540,000 540,000 คุณลักษณะ 
PC Workstation สําหรับนักศึกษา จํานวน 10 ชุด 
ประกอบดวย  
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i7 แบบ 4 
แกนประมวลผล (Quad Core) ท่ีมีความเร็วไมนอยกวา 3.4 
GHz และมีหนวยความจํา Cache ไมนอยกวา 8 MB รองรับ 
Turbo Boost Technology หรือ ดีกวา  
2. หนวยความจําหลัก (RAM) เปนแบบ DDR-3 ขนาดไมนอย
กวา 8 GB ชนิด 4 GB จานวน 2 แผงความเร็วบัสไมนอยกวา 
1600 MHz  
3. แผงวงจรหลัก (Mainboard)  

3.1 เปนชิปเซ็ท Intel สนับสนุนการทํางานของหนวย
ประมวลผลตามขอ 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2 สามารถขยายหนวยความจาํไดไมนอยกวา 16 GB  
3.3 มี Internal Speaker  
3.4 มี USB Port อยางนอย 2 ชอง มาตรฐาน USB 2.0 

หรือ USB 3.0  
4. มี Hard Disk ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB แบบ Serial 
ATA หรือสูงกวา และความเร็วไมนอยกวา 7,200 Rpm  
5. มี DVD +/- RW แบบ SATA ท่ีมีความเร็วในการอานขอมูลดี
วีดีไมนอยกวา 8X อยางนอย 1 ตัว  
6. มีสวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก 
จํานวน 1 หนวย ท่ีมีหนวยความจาํแยกจากหนวยความจําหลัก
ไมนอยกวา 2 GB เปนแบบ Nvidia Quadro K620 มี 
Interface Port ไมนอยกวา 1 Ports โดยสามารถตอจอและ
แสดงภาพไดพรอมๆ กันไมนอยกวา 2 จอ และสนับสนุน 
Microsoft Direct X11.0 หรือดีกวา และ Open GL 4.0 หรือ
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ดีกวา และมี Certified สําหรับโปรแกรม Autodesk 
AutoCAD เปนอยางนอย หรือ Certified สําหรับโปรแกรม 
SolidWorks เปนอยางนอย  
7. จอภาพ (Monitor)  

7.1 เปนจอภาพสีชนิด High-resolution widescreens 
ขนาดไมนอยกวา 19.5 น้ิว ความละเอียดไมนอยกวา 1600 x 
900 จุด และ 60 Hz  

7.2 เปนจอภาพชนิด LED backlighting  
8. ระบบรับขอมลู (Input System)  

8.1 คียบอรด (Keyboard) มีตัวอักษรไทยและอังกฤษพิมพ
อยางถาวรและมีการเช่ือมตอตามมาตรฐาน USB  

8.2 อุปกรณช้ีตําแหนง (Scrolling Optical Mouse) มีการ
เช่ือมตอตามมาตรฐาน USB และมีแผนรองเมาส  
9. มีระบบจายพลังงาน (Power Supply) สนับสนุน Power 
Factor Correction ขนาดไมนอยกวา 200 Watts  
10. มีระบบเช่ือมตอเครือขาย (Ethernet Network 
Interface)  
11. มีระบบปฏิบัติการ (OS) Windows 7 Professional 64bit 
หรือ Windows 8.1 Pro 64bit  
คุณลักษณะโปรแกรมเฉพาะ  
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีรวมเอาการออกแบบและผลติ 
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง ไวในชุดโปรแกรม
เดียวกัน ท่ีสามารถใชกับคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 10 เครื่อง 
จํานวน 2 โปรแกรม โดยมีความสามารถของโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการผลติ (CAM: Computer Aided 
Manufacturing) ประกอบดวย  
1. โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลติ 
(CAD/CAM) สาหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง ท่ีทํางานบนระบบ 
Network หรือ Standalone จํานวน 1 ชุด ไมนอยกวา 10 
เครื่อง แตละชุดมีคณุสมบัติ ดังน้ี  

1.1 เปนโปรแกรมชวยในการออกแบบและผลติ 
(CAD/CAM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย สําหรับใชงานใน
สถาบันการศึกษา อยางนอย 2 โปรแกรม และใชงานไดอยาง
นอย 10 เครื่อง  

1.2 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลติ 
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง ท่ีรวมไวในชุด
โปรแกรมเดยีวกัน โดยโปรแกรม CAM จะตองสามารถใชงาน
รวมกับโปรแกรม CAD อยางนอย 2 โปรแกรม และเปน
โปรแกรม CAM ท่ีมีลิขสิทธ์ิตามขอ 1.1 โดยจะตองอยูภายใต
ช่ือเจาของลิขสิทธ์ิเดียวกัน  

1.3 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ CADD (Computer 
Aided Design Drafting) ท่ีทํางานบนระบบปฏบัิติการ 
Windows สําหรับการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม  
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1.4 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีรวมเอาโปรแกรมของการ
ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม ข้ันพ้ืนฐาน (CAD: 
Computer Aided Design) ไวในชุดโปรแกรม CAD ของ 
SolidCAD หรือ SolidWork โดยมีความสามารถ ดังน้ี  

1) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลในระบบ 
CAD 2 มิติได  

2) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบช้ินสวนในระบบ 
3 มิติ ไดแก Part (Solid) Modeling และ Surface Modeling 
และมีความสามารถในการสรางและแกไขรูปทรงช้ินงานท่ีมี
ลักษณะของ Wire Frame Surface และ Solid Model ใน 
Module เดียวกัน  

3) สามารถทําการประกอบช้ินสวน 3 มิติ ได (Assembly 
Modeling) และทําการคํานวณหานํ้าหนักและปริมาตรของวัตถุ
ได  

4) สามารถสรางช้ินงานเพ่ิมเตมิจากการประกอบช้ินงาน 3 
มิติได (Assembly Modeling)  

5) สามารถสราง Drawing View 2 มิติ จาก 3 มิติ (Solid, 
Assembly) โดยอัตโนมัติ  

6) สามารถรับและสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดดังน้ี  
Import : DWG, IGES, DXF,SAT, และ STEP เปนตน  
Export : DWG, SAT, IGES, STEP, STL, และ DXF เปน

ตน  
7) ในโปรแกรมจะตองมีช้ินสวนมาตรฐาน งานเครื่องกล

ประกอบอยูในฐานขอมูล  
1.5 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีรวมเอาโปรแกรมของการ

ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมข้ันสูง (CAD: Computer 
Aided Design) ไวในชุดโปรแกรม CAD ของ Autodesk 
Inventor โดยมีความสามารถ ดังน้ี  

1) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลใน
ระบบ CAD 2 มิติได  

2) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบช้ินสวนใน
ระบบ 3 มิติ ไดแก Part (Solid) Modeling และ Surface 
Modeling และมคีวามสามารถในการสรางและแกไขรูปทรง
ช้ินงานท่ีมีลักษณะของ Wire Frame Surface และ Solid 
Model ใน Module เดียวกัน  

3) สามารถทําการประกอบช้ินสวน 3 มิติ ได (Assembly 
Modeling) และทําการคํานวณหานํ้าหนักและปริมาตรของ
วัตถุได  

4) สามารถสราง Drawing View 2 มิติ จาก 3 มิติ 
(Solid, Assembly) โดยอัตโนมตั ิ 

5) สามารถสราง Exploded View จากการประกอบ
ช้ินงาน 3 มิติ (Assembly Modeling) โดยอัตโนมัติและ
สามารถทํา Animation แสดงการถอดประกอบโดยสามารถ
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กําหนดการแสดงเฉพาะสวนได  
6) สามารถออกแบบแผนพับ แผนคลี่งานโลหะแผน 

(Sheet Metal) ได  
7) สามารถออกแบบงานโครงสรางเหล็ก (Steel Frame 

Design) ท่ีมีช้ินสวนเหล็กโครงสรางครบทุกมาตรฐาน และมี
ฟงกช่ันสาหรับการตดัตอ การเช่ือม และการหานาหนักรวมของ
โครงสรางได  

8) สามารถรับและสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดดังน้ี  
Import : DWG, IGES, DXF, ProE, SAT, และ STEP 

เปนตน  
Export : DWG, SAT, IGES, STEP, STL, และ DXF เปน

ตน  
9) ในโปรแกรมจะตองมีช้ินสวนมาตรฐาน งานเครื่องกล

ประกอบอยูในฐานขอมูล  
10) สามารถสราง Animation ในลักษณะภาพยนตรท่ี

แสดงการทางานและการถอดประกอบเครื่องจักรท่ีออกแบบ
โดยการกาหนด แสง สี เงา มีฟงกช่ัน สาหรับการตัดตอเปน 
ไฟล Video และกําหนดความยาวของแตละเฟรมได  

11) สามารถวิเคราะหความแข็งแรงของช้ินงานท่ีออกแบบ
โดยใชวิธี Finite Element Analysis (FEA) โดยแสดงผลเปน
ภาพสี หรือ ลายเสน ไดอยางชัดเจน  

12) สามารถจําลองการเคลื่อนท่ีและวิเคราะหความ
แข็งแรงของช้ินงานในลักษณะ Dynamic Motion 
Simulation Joint ท่ีสามารถกําหนดเง่ือนไขของ Motion 
Simulation ซึ่งมีเครื่องมือสําหรับ Motion Joint ท่ีสามารถ
กําหนดเง่ือนไขของการ Driving Load และ Moment ไดอยาง
ครบถวน และสามารถ Export คาของแรงกระทําในลักษณะ 
Motion Load ท่ีเช่ือมโยงกับระบบ FEA อยางอัตโนมัตเิพ่ือ
นําไปทําการวิเคราะหความแข็งแรงของช้ินสวนได  

1.6 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีรวมเอาการออกแบบและ
ผลิต (CAD/CAM) สาหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง ไวในชุด
โปรแกรมเดยีวกัน โดยมีความสามารถของโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการผลติ (CAM: Computer Aided 
Manufacturing) ดังน้ี  

1) เปนโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับโปรแกรม CAD ในขอ 
1.4, 1.5 และเปนช่ือโปรแกรมเดียวกันกับโปรแกรม CAD หรือ 
เจาของลิขสิทธ์ิเดียวกัน  

2) เปนโปรแกรมท่ีสามารถแปลงขอมูลจาก CAD 3D ไป
เปนโปรแกรมควบคมุเครื่องกัดและเครื่องกลึงซเีอ็นซี CNC 
Programming แบบ 2 แกน และ 3 แกน โดยใชกับชุดควบคุม 
เครื่องจักรไดอยางนอย 3 ชนิด คือ Fanuc, Hass, Siemens, 
และ Heidenhain เปนตน  

3) เปนโปรแกรมท่ีสามารถปอนคาขอมูลของเครื่องจักร 
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CNC, เครื่องมือตัด และชนิดของวัสดุท่ีใชในการตัดเฉือน 
เพ่ือใหโปรแกรมทําการคํานวณคาความเร็วรอบ Step over 
และอัตราปอน ใหโดยอัตโนมตัิ และสามารถแกไขและปรับคา
มุมในการตดัเฉือน (Cutting Angle) ได  

4) เปนโปรแกรมท่ีสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง โดยไม
ตองรอการประมวลผล (Calculate) เพ่ือจะไดทํางานใน
ข้ันตอนตอไป  

5) เปนโปรแกรมท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีของงาน CNC 
ดวยฟงกช่ัน ดังตอไปน้ี  

- 2D iMachining  
- 3D iMachining  
- 2.5D Milling (Face, Profile, Pocket, Drilling, 

Drilling Recognition, Pocket Recognition และ Toolbox 
Cycle  

4) 3D Milling (HSR: High Speed Roughing, HSM: 
High Speed Machining, HSS: High Speed Surface 
Machining)  

5) หรือ Multi-Sided Indexical Milling, 
Simultaneous 5-Axis Milling, Turning and Advance 
Mill-Turn และ Wire Cut เปนตน  

1.7 ผูจําหนายจะตองมีศูนยอบรมเก่ียวกับโปรแกรมท่ีจัด
จําหนาย อยูในภาคน้ันๆ ดวย อยางนอย 1 ศูนย  

1.8 ผูจําหนายจะตองรับผดิชอบในการจัดฝกอบรมใหกับ
อาจารย เจาหนาท่ีและผูสนใจในการใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สําหรับกระบวนการ
ผลิตข้ันสูง ไมนอยกวา 5 วันทําการ พรอมท้ังบริการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการใชงานของโปรแกรม ตลอดอายุการใชงาน  

1.9ผูจําหนายจะตองรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม 
พรอมท้ังแนะนาวิธีการตดิตั้งท่ีถูกตองใหกับอาจารย หรือ
เจาหนาท่ี ท่ีรับผดิชอบจนใชงานได  

1.10 ผูจําหนายจะตองรับผิดชอบในการเพ่ิมพูนความรู
ใหมๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต 
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง ท่ีมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดานน้ีทุกๆ ป ใหกับอาจารย เจาหนาท่ีและผูสนใจ ได
เขารวมอบรมไมวาใน หรือนอกสถานท่ี ท่ีมีการจัดข้ึนอยางสมา
เสมอ  

1.11 ผูจําหนายจะตองไดรับการแตงตั้งจากเจาของสินคา
โดยตรง หรือไดรับการแตงตั้งจากผูจําหนายในประเทศ  

1.12 ตองมีคูมือท้ังภาษาไทย และอังกฤษ เพ่ือประกอบการ
เรียนรู 

1.19 เครื่องทํานํ้าบรสิุทธ์ิ
สําหรับงานพันธุ
ศาสตร  

1 เครื่อง 600,000 600,000 คุณลักษณะ 
เปนระบบเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ
คุณภาพสูงสําหรับงานทางอณูชีววิทยา สิ่งแวดลอม และจุล-
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(Ultrapure water 
system) 

ชีววิทยา ท่ีประกอบดวย ระบบผลตินํ้าบรสิุทธ์ิ Deionized 
(Grade 2) Water และระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิคณุภาพสูง  
Ultrapure (Grade 1) Water และตูเก็บรักษาควบคุม
สภาพแวดลอม (Environmental Control Chamber) 
1.คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 เปนระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิคณุภาพสูงท่ีสามารถผลิตนํ้า
บริสุทธ์ิคณุภาพสูงเปนไปตามมาตรฐาน ISO 3696 Grade 1, 
ASTM Type I, CLSI 

1.2 เปนระบบอุปกรณท่ีมีหนาจอควบคุมและแสดงผลเปน
ชนิด Graphic LCD Display 

1.3 ชุดอุปกรณใชไฟฟา 220-240 โวลต  ท่ีความถ่ี 50-60 
เฮิรต 

1.4 มีระบบบําบัดนํ้าเบ้ืองตน (Pretreatment) ชนิด RO 
Systemกอนเขาสูระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ เพ่ือปองกันและยดือายุ
การใชงานของเครื่อง 

1.5 รับประกันคณุภาพตัวเครื่องออยางนอย 1 ป 
1.6 เปนผลิตภัณฑของ ยุโรปหรืออเมริกา 
1.7 บริษัทผูผลติและผูแทนจําหนายไดรับมาตรฐาน ISO 

9001:2008 เพ่ือประโยชนตอการบริการหลังการขาย 
2. ระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ Pure Water (Grade 2) ดวยวิธี 
Deionization มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 สามารถผลิตนํ้าบรสิุทธ์ิ Pure Water (Grade 2) ท่ีมี
คาการนําไฟฟา (conductivity) นอยกวา 0.1 ไมโครซเีมนต 
(uS/cm)  มีคาความตานทานไฟฟา (resistivity) มากกวา 10 
เมกาโอหม (MΩ x cm) 

2.3 สามารถผลิตนํ้าบรสิุทธ์ิไดในอัตราการผลิตนํ้า 10 
ลิตรตอช่ัวโมง 

2.4 ประกอบดวยชุดกรองตางๆ ท่ีมีคุณสมบัตติอไปน้ีหรือ
สูงกวา ไดแก 

- ระบบกรองคารบอนกัมมันต (Activated Carbon) 
สําหรับกําจัดคลอรีน และระบบPre- filter ท่ีสามารถกรอง
ตะกอนและอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด 5 ไมครอนได จํานวน 1 
ชุด 

- ชุดกรองนํ้าชนิดรีเวอรสออสโมซสิ (RO Module) 
จํานวน 1ชุด 

- ชุดกรองนํ้าระบบ Deionization หลังจากผานการกรอง
โดยระบบรเีวอรสออสโมซสี จํานวน 1 ชุด 

2.5 มีระบบการฆาเช้ือ (Sterilization) ดวยแสง UV ท่ี
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ในตําแหนงนํ้าบรสิุทธ์ิท่ีได
หลังจากผานชุดกรองระบบ Deionization 

2.6 มีอุปกรณเก็บนํ้าบริสุทธ์ิ Pure (Grade 2) Water  ท่ี
ผลิตไดขนาดความจไุมต่ํากวา 25 ลิตร พรอมดวยระบบผันนํ้า 
Pure (Grade 2) Water  ท่ีผลิตไดเขาสูระบบผลตินํ้าบรสิุทธ์ิ
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คุณภาพสูง 
2.7 มีอุปกรณตรวจวัดคณุภาพนํ้าบริสุทธ์ิ Pure Water 

(Grade 2) ในตัว 
2.8 มีจุดจายนํ้าบริสุทธ์ิ Pure (Grade 2) Water จากถัง

เก็บนํ้าโดยตรงในอัตราการไหลไมต่ํากวา 4 ลิตรตอนาที 
3. ระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิคณุภาพสงู Ultrapure (Grade 1) 
Water มีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 สามารถผลิตนํ้าบรสิุทธ์ิคุณภาพสูง Ultrapure (Grade 
1) Water  โดยคุณสมบัติของนํ้าบริสุทธ์ิคณุภาพสูงท่ีผลิตได 
ดังน้ี 

- มีคาการนําไฟฟา (conductivity) 0.055 ไมโคร
ซีเมนต (µS/cm) 

- มีคาความตานทานไฟฟา (resistivity) 18.2 เมกา
โอหม (MΩ x cm)  

- มีคา Total Organic Carbon (TOC) นอยกวา 2 
ppb 

- มีคาอนุภาคท่ีมีขนาดมากกวา 0.22 ไมครอน นอยกวา 
1 particle /ml 

- คา endotoxin นอยกวา 0.001 EU/ml 
- คา DNase นอยกวา 4 pg/µl , คา RNase  นอยกวา 

0.01 ng/ml 
- คา Total bacteria นอยกวา 1 cfu/ml 

3.2 สามารถผลิตนํ้าบรสิุทธ์ิคุณภาพสูงได ในอัตราการผลิต  
2 ลิตรตอนาที 

3.3 มีระบบหมุนเวียนนํ้าภายใน (Recirculation System) 
เพ่ือรักษาคุณภาพของนํ้าบริสุทธ์ิ 

3.4 มีโมดูล UV Photooxidation ท่ี 2 ความยาวคลื่น 
ไดแก 185 และ 254 นาโนเมตร 

3.5มีชุดไสกรอง (Polishing Module) จํานวน 1 ชุด 
3.6มีตัวกรองสุดทายท่ีจดุจายนํ้า (Fianal Point of Use 

Filter) กอนนํานํ้าบริสุทธ์ิคณุภาพสูงไปใชงานเปน 
4. ตูเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดลอม (Environmental 
control chamber) มีคุณสมบัตดิังน้ี 

4.1 เปนตูควบคุมสภาพแวดลอมท่ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสวางได 

4.2 สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานท่ีอุณหภูมิและ
ความช้ืนตางกันไดไมนอยกวา 120 Patterns, 1200 
Segments และควบคุมแสงสวางไดไมนอยกวา 7 ระดับ โดย
ตั้งคาและแสดงผลดวยหนาจอสรีะบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 7 
น้ิว (Touch-Screen LCD) 

4.3 ขนาดภายใน (กวางxลึกxสูง) ไมนอยกวา 65x70x100 
เซนติเมตร โดยมคีวามจไุมนอยกวา 430 ลิตร 

4.4 ควบคุมอุณหภูมไิดตั้งแต  10 ≤ oC ถึง 60 ≥ oC มีคา
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การเปลีย่นแปลงไมเกิน ±1 oC ท่ีอุณหภูมิ 20 oC โดยใช 
Sensor ชนิด PT100 และมีคาความผันผวนของอุณหภูมไิมเกิน 
±1 oC  ท่ี 25 oC (ความเขมของแสง 100%) สามารถแสดงผล
ของอุณหภูมิในรูปแบบกราฟได 

4.5 ควบคุมความช้ืนไดตั้งแต 30 – 95 % RH การ
เปลี่ยนแปลงความช้ืนไมเกิน ±3 % RH โดยใช Sensor 
ตรวจวัดแบบ Capacitive Sensor 

4.6 สามารถปรับความเขมแสงไดไมนอยกวา 7 ระดับ 
โดยมีความเขมแสงตั้งแต 0-12,000 ลักซ ประกอบดวยหลอด
กําเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซนตขนาด 55 W จํานวนไมนอยกวา 
14 หลอด ติดตั้งท่ีประตูท้ัง 3 ดาน 

4.7 ตัวเครื่องสามารถเช่ือมตดิตามการทํางานผาน
อินเตอรเน็ตไดโดยระบบ WiFi ได และมีระบบตรวจสอบและ
แจงเตือนการทํางานท่ีลมเหลวของเครื่องแบบอัตโนมตัิและเปน 
Real-time ผานทาง Smart Phone, Tablet หรือ Laptop 
Computer ได 

4.8 มีระบบปองกันไมใหบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงคาท่ีตั้งไว 
4.9 มีระบบเก็บขอมลูในระหวางท่ีเครื่องทํางานแบบ

อัตโนมัติ  
4.10มีระบบตรวจสอบการทํางานของตัวเองโดยอัตโนมตัิ 

(Self-Diagnostic Function) 
4.10 ภายในตูทําดวย Stainless Steel (#304) และมีช้ัน

จํานวนไมนอยกวา 4 ช้ัน ปรับระดับได 
4.11 ภายนอกตูทําดวยโลหะพนสทัีบดวยระบบ Power 

Coated Steel 
4.12 ประตูช้ันในทําดวย Tempered Safety Glass 

with Silicon Packing 
4.13 ประตูช้ันนอกเปนแบบ magnetic Packing Door 

สามารถเปดออกไดท้ัง 3 บาน 
4.14 สามารถปรับตั้งคาชดเชยอุณหภมูิได  +15oC 

(Offset Value) 
4.15 มีระบบรับสงสัญญาณ RS 232 Communication 

สามารถตอ Remote Control Software ไดเมื่อตองการ 
4.16 ใช Heater รวมท้ังหมดไมนอยกวา 3,000 W 
4.17 ใช Refrigerator ขนาดไมนอยกวา 1/2 HP โดยใช

สารทําความเย็นชนิด CFC-Free (R404a) 
4.18 มีระบบความปลอดภัยท้ังระบบปองกันอุณหภูมิเกิน 

(Over Temperature Protection), กระแสไฟเกิน (Over 
Current Protection) และจะตัดเมื่อกระแสไฟรั่ว (Leakage 
Breaker) 

4.19 เปนผลิตภณัฑท่ีไดการรับรองตามมาตรฐาน                      
CE-Certificate 

4.20 มีการประกันภยัความเสียหายท่ีเกิดจากความ
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บกพรองของผลิตภณัฑจากบริษัทผูผลิต 
1.รับประกันคณุภาพสินคา 1 ป โดยผูแทนจําหนายโดยตรงจาก
บริษัทผูผลิต 

1.20 ตูแชดอกไมสด 1 ตู 42,000 42,000 คุณลักษณะ 
ตูแชดอกไม PIC ขนาด 1.20 เมตร   
ตัวตูภายนอกทําดวยเหล็กซลิลพนสีขาว ภายในดานหลังใส
กระจกเงา/มีช้ันวางสินคากระจกใสเจี่ยหลี่ยม 2 ช้ัน ปรับ-สูงต่ํา
ได/ดานลางมีช้ันแบบข้ันบันได วางดอกไม อุณหภูมิ+4 องศา 
ถึง 8 องศา/ระบบทําความเย็น NO FROST/คอมขนาด ½ HP/
ไฟ 220 V 50 HZ 

1.21 ตูเก็บรักษา
เช้ือจุลินทรีย 

1 เครื่อง 70,000 70,000 คุณลักษณะ 
1. ตูเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย ขนาดความจุไมนอยกวา 1500 
ลิตร 
2. ภายในตูมีขนาดไมนอยกวา 160 X 150 X 60 เซนติเมตร 
3. ตัวเครื่องภายนอกทําดวยเหล็กเคลือบพิเศษทนตอการเกิด
สนิม มีขนาดไมนอยกวา 170 x 210 x 70เซนติเมตร 
4. สามารถตั้งอุณหภมูิไดตั้งแต +1 ถึง +5 องศาเซลเซียส 
5. ฉนวนปองกันความรอนเปนแบบ  Polyurethane มีความ
หนาไมนอยกวา 35 มม. 
6. ระบบควบคุมความเย็นเปนแบบ  Digital Thermostat 
พรอมจอแสดงผล 
7. มีชุด New Electric Parts Box รวมอุปกรณไฟฟาบนหลังตู
ไวในกลอง  
8. มีระบบทําความเย็น เปนแบบไมมีนํ้าแข็งเกาะ และ ใชนํ้ายา
ทําความเย็น R-134a (Non CFC) 
9. มีประตูปานกระจํา 3 ประตู กระจกเปนแบบฉนวน 2 ช้ัน 
Condense Stop ประตูปดอัตโนมัต ิ
10. มีช้ันวาง 15 ช้ันวาง (ปรับระดับได ) 
11. มีชุดอุปกรณสําหรับเตรียมตัวอยางกอนเก็บเขาตูดังน้ี 

11.1  ชุดดูดจายตัวอยางขนาด 100-1000 ไมโคลิตร  
จํานวน  1 ชุด 

11.2  ชุดผสมสาร  1 จํานวน  1  ชุด 
12. ใชไฟฟา 220 โวลต  50 โวเกิล 
13. รับประกันคณุภาพ 1 ป 

1.22 ชุดครึ่งชีวิต   1 ชุด 150,000 150,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
สามารถทดลองศึกษาเก่ียวกับการสลายตัวของสารกัมมตรังสี 
โดยใชหลักการครึ่งชีวิตได 
รายละเอียดเฉพาะ 
1. หัววัดรังสีแบบไกเกอร(Geiger-Muller) จํานวน 1 อัน 

1.1 สามารถวัดรังสีแกมมา, เบตา, แอลฟา และรังสีเอ็กซได 
1.2 ภายในหัววัดบรรจุกาซผสมระหวาง Neon/Argon  
1.3 มีคามวลตอหนวยพ้ืนท่ีประมาณ 1.5 ถึง 2.0 มิลลิกรัม
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ตอตารางเซนติเมตร 
1.4 มีคา Plateau length 400 ถึง 600 โวลต 
1.5 ความตางศักยสําหรับใชงาน 400 ถึง 600 โวลต  
1.6 มีคา Relative plateau slope 0.04 เปอรเซ็นตตอ

โวลต 
1.7 มีคา Dead time ไมนอยกวา 90 ไมโครวินาที 

2. เครื่องแสดงเวลา         จํานวน 1 เครื่อง 
2.1 แสดงผลดวย LED ไมนอยกวา 5 หลัก 
2.2 สามารถวัดเวลาได 0.1 มิลลิวินาที ถึง 99999 วินาที 

หรือมากกวา 
2.3 สามารถวัดคาเวลาละเอียดสูงสุด (Resolution) 0.1 

มิลลิวินาที หรือดีกวา 
2.4 สามารถวัดความถ่ีได 1 ถึง 100 กิโลเฮริตซ หรือดีกวา 
2.5 มีจุดเช่ือมตอเปนแบบ DIN-8 pole และแบบปลั๊กเสียบ

ขนาด 4 มิลลเิมตร  
2.6 สามารถตอกับหัววัดรังสีแบบ Geiger ไดทางชอง BNC  

3. สายเช่ือมสญัญาณแบบ HF  จํานวน 1 เสน 
4. แหลงกําเนิดรังสี Cs 137 จํานวน 1 ชุด 
5. หลอดทดลอง  จํานวน 1 ชุด 
6. ฐานตั้งแบบ Tripod stand   จํานวน 1 อัน 
7. แคลมปจับยดึอุปกรณ  จํานวน 1 อัน  
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
2.เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO9001  

1.23 อางควบคุมอุณหภมูิ
รอน 

1 เครื่อง 300,000 300,000 คุณลักษณะ 
1.เปนอางท่ีสามารถควบคมุอุณหภูมิไดในชวงอุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซยีส ถึง 95 องศาเซลเซยีส  
2.ตัวเครื่องมีขนาดความจไุมนอยกวา 14 ลิตร ทําดวยเหล็กกลา
ปลอดสนิม (Stainless steel) ท้ังภายในและภายนอก  
3.มีฝาสาํหรับเปดปดอางทํามาจากเหล็กกลาปลอดสนิม
(Stainless steel) และมดีามจับสาํหรับเปดฝาอยูทางดานขาง
ของฝา เพ่ือปองกันอันตรายจากความรอนแกผูใชงาน 
4.มีปุมกดสาํหรับปรับตั้งคาอุณหภมูิแสดงเปนตัวเลขบนหนาจอ
ท่ีดานหนาเครื่อง โดยหนาจอจะแสดงฟงกชันในการทํางานและ
คาอุณหภมูิ หนาปดแสดงผลเปนแบบ LCD  
5.สามารถตั้งเวลาทํางานตอเน่ืองได และตั้งเวลาในการปด
เครื่องเองโดยอัตโนมตั ิ
6.สามารถปรับตั้งคาอุณหภมูิการทํางานได  
7. มีระบบสญัญาณเตือนการทํางานของเครื่องเมื่อมีความ
ผิดปกต ิ
8.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด 
9.รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 
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10.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางด ี
11.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลิต 
12.เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน 
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน 
13.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
14.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบัการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 9001 หรือเทียบเทา 
15. มีเครื่องช่ัง 4 ตําแหนง 1 เครือ่ง 

15.1 เปนเครื่องช่ังไฟฟาท่ีมีความละเอียดในการช่ังเปน
ทศนิยม 4 ตําแหนง ชนิดจานเดียว แบบตั้งโตะ และมลีักษณะ
เปนรูปสีเ่หลีย่มคลายตู 

15.2ช่ังนํ้าหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 210 กรัม โดยอานคา
ไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม 

15.3 สามารถเปลี่ยนหนวยการช่ัง (Measuring unit) ได 
เชน กรัม (g) มิลลิกรมั (mg) เปนตน 

15.4 จานช่ังทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless 
steel) มีกระจกสําหรับกันลม โดยสวนดานบน ดานขาง และ
ดานหนาเปนกระจกใส ดานบนและดานซาย – ขวาสามารถ
เปด – ปด ได 

15.5 มีตุมมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ (Calibration) 
อยูภายในเครื่อง มีวัสดุคลุมเครื่อง 1 ชุด ชุดลูกตุมมาตรฐาน 1 
ชุด โตะหินออนสําหรับวางเครื่องช่ัง 1 ชุด 

15.6 ดานหนาเครื่องมีอุปกรณปรบัใชงาน และ
จอแสดงผลแบบ LCD 

15.7 มีระบบปรับคานํ้าหนักท่ีอานไดถูกตองโดยอัตโนมัติ 
โดยใชเวลาในการอานคานํ้าหนักไมเกิน 3 นาที 

15.8มีระบบการตรวจสอบการทํางานและสภาพเครื่องช่ัง
โดยอัตโนมัต ิ

15.9 มีคูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนอยางละ 1 ชุด 

15.10 รับประกันคณุภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 

15.11 บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศ
ผูผลิต 

15.12 เปนผลติภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา 
เชน อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด   เปนตน 

15.13เปนผลิตภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
15.14บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทาเพ่ือสรางความมั่นใจ
ในดานบริการหลังขาย 
16.มีตะแกรงรอน จํานวน 1 เครื่อง  

16.1 เปนเครื่องสําหรับรอนตัวอยางท่ีบดละเอียด ทํางาน
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ดวยระบบไฟฟา 
16.2 เปนตะแกรงทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless 

steel) ท่ีมีขนาดรตูะแกรง 7 ขนาด  
16.3 สามารถตั้งระดับความแรงของการสั่นได  
16.4สามารถตั้งคาการทํางานเปนระบบสั่นแบบตอเน่ืองและ

สั่นแบบเปนจังหวะได 
16.5 สามารถตั้งเวลาการทํางานของการสั่นได 
16.6 มีคูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จํานวนอยางละ 1 ชุด 
16.7 รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม

นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 
16.8 ผลติภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
16.9 บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา 
 

1.24 เครื่องปนตะกอน
ความเร็วสูงพรอม
ระบบควบคมุ
อุณหภูม ิ

1 เครื่อง 480,000 480,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เครื่องปนเหว่ียงตกตะกอนแบบตั้งโตะควบคมุอุณหภูมิ ชอง
ปนเหว่ียงทําจากวัสดไุรสนิม 
2. ตัวเครื่องสามารถใชงานกับหัวปนแบบ swing-bucket 
rotor, fixed-angle rotor, microliter plate rotor, drum 
rotor, 5 ml tube rotor และ PCR strip rotor 
3. หัวปนและฝาหัวปนสามารถนําไปน่ึงฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 21 
องศาเซลเซยีส ในเวลา 20 นาที 
4. ตั้งความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 rpm และตั้งความเร็ว
รอบแบบ ref (g-force) ไดไมนอยกวา 20,000xg 
5. สามารถเลือกไดท้ังการตั้งระบบความเร็วท้ังคา rpm และ 
ref 
6. สามารถตั้งเวลาการปนนอยสดุได 1 วินาที และสูงสุด 99 
นาที หรือแบบไมกําหนดเวลา 
7. สามารถปรับอุณหภูมไิดต่าํสุด -5 องศาเซลเซียส และไมเกิน 
40 องศาเซลเซียส 
8. มีระบบ Continuous cooling รักษาอุณหภมูิตามท่ีตั้งคาไว 
9. สามารถปนระยะสั้นได โดยการกดปุมหนาเครื่อง 
10. มีระบบปองกันการไมสมดุลทางการปน 
11. มีระบบตรวจสอบหัวปนแบบอัตโนมัติ ปองกันการตั้งคา
ความเร็วเกิน 
12. มีระบบลอคฝาเครื่องอัตโนมตั ิ 
13. เปนผลิตภัณฑจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา 

1.25 เครื่องตรวจ
สมรรถภาพปอด
ชนิดเคลื่อนยายได 

2 เครื่อง 250,000 500,000 คุณลักษณะ 
1.ความตองการ เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิด
เคลื่อนยายพรอมอุปกรณครบมีคณุสมบัติตามขอกําหนด 
2.วัตถุประสงคในการใชงาน  
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เปนเครื่องมือท่ีใชตรวจสมรรถภาพปอดท่ีสามารถแสดงผลและ
พิมพผลไดภายในเครื่องเดียวกัน สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
3.คุณสมบัติเฉพาะ 

3.1 เปนเครื่องมือท่ีใชตรวจสมรรถภาพปอดตามมาตรฐาน
ของ ATS Standard โดยสามารถอานคาและแสดงผลไดทันที  

3.2 หนาจอสี การทํางานแบบ Touch Screen มีปากกา 
Stylus  

3.3 เครื่องสามารถเก็บผลการตรวจสมรรถภาพปอดท่ีเปน
ขอมูล และรูปกราฟไดไมนอยกวา 2,000 ราย 

3.4สามารถใชงานดวยไฟฟากระแสสลับ 100 – 240 
VAC/50-60 เฮิรทซ และเคลื่อนยายสะดวก โดยการใชงานดวย
แบตเตอรี่แบบ NiMH 8.4 V / 1 Ah พรอมแสดงสภาวะระดับ
พลังงานท่ีเหลืออยูบนหนาจอ 

3.5 สามารถพิมพบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอด ดวย
เครื่องพิมพท่ีติดตั้งภายในตัวเครื่อง หรือตอสาย USB ไปยัง
เครื่องพิมพภายนอก  

3.6 เปนผลิตภัณฑท่ีผลติในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป 
4.คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1ตัววัดเปนแบบ Bi-Directional Digital Volume 
Transducer 

4.2สามารถเลือกคา Predicted Values ไดมากกวา 20 
แบบ 

4.3มีภาพการตูนชวยในการตรวจสําหรับเด็ก (Child 
Incentive Screen) 

4.4สามารถวัดคาตาง ๆ ไดดังน้ี 
FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEV6, VC, FEV.75, FEV3, 

FEV.75/VC, FEV75/FVC, FEV1/VC, (FER), FEV3/VC, 
FEV3/FVC, FEV.75/FVE6, FEV1/FFV6, FEF25 (MEF75), 
FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75 (MMEF), 
FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25-75/FVC), 
FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC (FIR), FIF25 (MIF75), FIF50 
(MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, 
FET, MVV (ind) VT (TV), Ti, Te, Ti/Ttot, EVC, IVC, IC, 
VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR 

4.5 สามารถแสดงคา Lung Age, Body Mass Index, 
Dyspnoea Score 

4.6 สามารถวัดเปรียบเทียบผลการวัดกอนและหลังการพน
ยา (Pre – Post Bronchodilator) ได 

4.7 มีแปนพิมพแสดงท่ีหนาจอเปนแบบ Touch Screen 
Keyboard 

4.8 สามารถเช่ือมตอไปท่ีคอมพิวเตอรเพ่ือทําการเก็บและ
ประมวลผลการวัดดวยโปรแกรมท่ีเหมาะสมได 

4.9 สามารถเช่ือมตอไปท่ีคอมพิวเตอรเพ่ือทําการทดสอบ
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ภาวะความไวเกินของหลอดลม (Bronchial Challenge Test) 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไดในอนาคต 
5. เครื่องพิมพเลเซอร (LaserJet Printer) ชนิดสี จํานวนกวา 1 
เครื่อง มีคุณสมบัติดังน้ี 

5.1 มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 19 แผนตอ
นาที  สีไมนอยกวา 18 แผนตอนาที 

5.2 มีความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 600x600 จุดตอ
น้ิว 

5.3 มีหนวยความจําหลักไมนอยกวา 16 MB 
5.4 มีถาดปอนกระดาษท่ีสามารถบรรจุกระดาษไดไมนอย

กวา 150 แผน 
5.5 สามารถพิมพแบบ 2 หนาไดโดยอัตโนมัติ (Automatic 

two-sided printing) 
5.6 มีการเช่ือมตอแบบ USB port (compatible with 

USB 2.0 specifcations) หรือดีกวา 
6. อุปกรณประกอบการใชงานมีดงัน้ี 

6.1 TRANSDUCER 1 ชุด 
6.2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) 1เครื่อง 

ใชสําหรับเคลื่อนยายได ตดิตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
(Operating System) ท่ีมีลิขสิทธถูกตองตามกฎหมาย 

6.3 มีเมาสแบบสายเช่ือมตอ USB ชนิด Laser 1 ชุด 
ท่ีมีปุมไมต่ํากวา 2 ปุม และมีปุมลอเลื่อน (wheel) อยางนอย 1 
หนวย พรอมแผนรองเมาส 

6.4 มีกระเปาสําหรับใสอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุค 1 ชุด 

6.5 Disposable  Mouthpiece 100  ช้ิน 
6.6 ท่ีหนีบจมูก (Nose Clip) 1 อัน 
6.7 Microguard filter  20 อัน 
6.8 กระดาษบันทึกผล 1   มวน 
6.9 Adapter Charger 1  ชุด 
6.10 สาย External USB 1  ชุด 
6.11 โปรแกรมสําหรับการตรวจสมรรถภาพปอด 1 ชุด 
และวิเคราะหผลการตรวจ (Soft Ware) มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฏหมาย  
6.12 โปรแกรม Microsoft Windows 1 ชุด  
(มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย) 
6.13 คูมือการใชและการดูแลรักษาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 1   ชุด 
7. เง่ือนไขเฉพาะ     
7.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูผลติหรอืผูแทนจําหนายท่ีไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากบริษัทผูผลิต   
 7.2 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป เปนเครื่องใหม ไมเคยถูก
นําไปใชหรือนําไปสาธิตมากอน  พรอมติดตั้งและแนะนําผูใชให
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สามารถใชงานไดเปนอยางด ี
1.26 เครื่องมือวัดทาง

ภาคอุตสาหกรรม 
20 ชุด 30,000 600,000 คุณลักษณะ 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เปนเครื่องมือวัดสญัญาณทางไฟฟาแบบดิจิตอลมัตตมิิเตอร 
ท่ีมีความละเอียดในการแสดงผล 5.5 Digit เปนอยางนอย 
2. เปนเครื่องมือวัดท่ีสามารถคาไดท้ังไฟฟากระแสสลับ (AC) 
และไฟฟากระแสตรง (DC) 
3. เปนเครื่องมือวัดท่ีสามารถคา DCV, ACV, Ohm, DCI, ACI, 
ความถ่ี, คาตัวเก็บประจ,ุ วัดไดโอดและอุณหภมูิไดเปนอยาง
นอย 
4. สามารถวัดความตานทานไดท้ังแบบ 2 สาย, และ 4 สายได
เปนอยางนอย 
5. มีพอรต USB ติดตั้งมาพรอมตวัเครื่อง สําหรบัเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอร  
6. ใชกับระบบไฟฟา 220V, 50Hz/60Hz  
7. บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงและมีเอกสารรับรองจาก
ผูผลิต เพ่ือการบริการหลังการขาย 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ยานวัดไฟกระแสตรง 

1.1 Voltage Range: 100 mV, 1V, 10V, 100V และ 
1000 V 

2.1.2 Minimum Resolution: 1µV 
2.  ยานวัดไฟกระแสสลับ 

2.1 Voltage Range: 100 mV to 750V 
2.2.3 Input AC frequency  : 10Hz to 300kHz 

3 . ยานวัดคาความตานทาน 
3.1 Resistance Range: 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 

1MΩ, 10MΩ และ 100MΩ 
3.2 Minimum Resolution   : 100mΩ 

4. ยานวัดกระแสไฟฟาตรง 
4.1 Current Range : 10mA, 100mA, 1A, 3A และ 10A 
4.2 Minimum Resolution : 0.1µA 

5. ยานวัดกระแสไฟฟาสลับ 
5.1 Current Range : 1A, 3A และ 10A 
5.2 Input AC frequency : 10Hz to 5kHz 

6. ชวงความถ่ีและชวงแรงดันไฟฟากระแสสลับท่ีสามารถวัดได 
6.1 AC Frequency Input  : 10Hz–300kHz 
6.3 AC Voltage Input : 100mV – 750V 

7. ยานการวัดอุณหภูม ิ
      7.1 Sensor type: B, C, E, J, K, N, R, S และ T 
thermocouple types  
8. ยานวัดคาตัวประจุไฟฟา 
     8.1 Capacitance Range : 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 
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10µF และ 100µF 
     8.2 Current test Range  : 10µA – 1mA 
9. อุปกรณเช่ือมตอ : USB 
10. เครื่องมือวัดทางไฟฟาใชแรงดันไฟฟา และความถ่ี 
     10.1 Voltage: 220V 
     10.2 Frequency:  50Hz และ60Hz 
11.  อุปกรณประกอบเครื่อง 
   1 สายไฟ AC Power Cord  จํานวน 20 เสน 
   2 Safety Test Leads   จํานวน 20 เสน 
   3 สาย USB    จํานวน 20 เสน 
   4 คูมือใชงานภาษาอังกฤษ   จํานวน 20 เลม 
12. อุปกรณเช่ือมตอ 
     12.1 อุปกรณรับสญัญาณ อินพุท ขนาดไมนอยกวา  10 
ชองสัญญาณ และ เอาทพุท ขนาดไมนอยกวา  6 ชองสัญญาณ 
สามารถเขียนโปรแกรม Labview  มี หนวยความจํา อยางนอย 
512 MB รับสัญญาณดิจติอลอินพุท/เอาทพุท ไมนอยกวา 40 
ชอง สามารถประมวลผลสัญญาณ แบบ FPGA ได มี พอรต มี 
Xilinx FPGA และ หนวยประมวลผลแบบ dual-core ARM 
Cortex-A9 เปนอยางนอย จํานวน 1 ตัว 
     12.2 ตัวอุปกรณเก็บขอมูล ขนาดอยางนอย 20 ชอง 
สัญญาณ และ สามารถมีพอรตขยายไดจนถึง 200 
ชองสัญญาณ ทําการเก็บขอมลูอยางนอย ไดแก  แรงดันไฟฟา 
กระแสไฟฟา อุณหภูมิ   และ เช่ือมตอโพรบวัดอุณหภูม,ิ 
ความช้ืน, Voltage แสดงผลออกเปน จอ TFT LCD สี ขนาด 
5.7 น้ิว  มี Flash memory ขนาดไมนอยกวา 2 GB เช่ือมตอ
กับ USB , LAN PORTS และ Ethernet PC ได    รองรับ
โปรแกรม  windows xp/vista/7 สามารถแสดงผลในโหมด Y-
T,X-Y, Digital,meter,Report  ไดจํานวน 1 ตัว 
 
 

1.27 ชุดทดลองการ
ควบคุมการทํางาน
มอเตอรไฟฟา 

1 ชุด 650,000 650,000 คุณลักษณะ 
1. รายละเอียดท่ัวไป 
1.1 เปนชุดท่ีใชในการเรียนการสอนเก่ียวกับการประมวลผล
เชิงเลขดวยตัวประมวลผลแบบดิจติอลโดยชุดประลองสามารถ
ใชไดกับ วิชาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา, วิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง, 
และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.2 สามารถนํามาประยุกตใชในงานควบคุมความเร็วมอเตอร
ไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส หรือ มอเตอรไฟฟากระแสตรงได เชน 
การควบคุมความเร็วของมอเตอรดวยวิธี V/f control การ
ควบคุมแบบเวกเตอรฟลักซ และการควบคุมแรงบิดโดยตรงได 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 
   2.1 ชุดคอนเวอรเตอร  

2.1.1 สวนประมวลผล จาํนวน 1 ชุด    
2.1.1.1 สวนประมวลผล TMS320F28335 Digital 
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Signal Processor จํานวน 1 แผง ประกอบอยู
ภายในมีรายละเอียดดังน้ี  
มีหนวยความจาํช่ัวคราว 34KB RAM 
- มี 256KB Flash ROM 
- มีความเร็วในการประมวลผลไมนอยกวา 150 
MHz 
- มีการแสดงผลการทํางานดวยกราฟค GUI 
- มีชองสัญญาณ PWM 

2.1.2 มีหนาท่ีสําหรับจายกําลังไฟฟาใหกับมอเตอร
ไฟฟา 

2.1.3 สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมนอยกวา 300 วัตต
ตอเน่ือง 

2.1.4 ชุดวงจรเรียงกระแส 1 เฟส ตอรวมกับ Power 
Factor Correction ใชกับอินเวอรเตอร 3 เฟส  

ไมต่ํากวา 300 วัตต สําหรับควบคมุมอเตอรเหน่ียวนํา 3 
เฟส 

2.1.5 แรงดันเอซีอินพุต 220 V 
2.1.6 ชุดอินเวอรเตอรควบคุมแรงดันเอซีเอาตพุตได

จากการกําหนดสัญญาณขับจากชุดประมวลผลแบบดิจิตอลได
อยางอิสระโดยสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม ได 

2.1.7 ชุดคอนเวอรเตอร ทําจาก IGBT หรือ 
INTELLIGENT POWER MODULES 

2.1.8 มีจุดเช่ือมตอและวัดสัญญาณ 
2.1.9 แรงดัน Output 220VAC 3 Phase 

    2.2 Three Phase Squirrel Motor  จํานวน 1 ชุด   
2.2.1 ขนาดพิกัดกําลัง 0.37 kw 
2.2.2 ขนาดพิกัดความเร็วรอบ 1370 rpm 

    2.3  DC  Motor  จํานวน  1 ชุด 
2.3.1 ขนาดพิกัดกําลัง 200 W 
2.3.2 ขนาดพิกัดความเร็วรอบ  1500 rpm 

    2.4 เอนโคเดอรสําหรับวัดความเร็วของมอเตอร  ติดตั้ง
อยูบนฐานโลหะ พรอม Terminal Box  สามารถตอรวมเขาชุด 
Motor ได  จํานวน 1 ชุด 

2.4.1 สัญญาณ Output แบบ Two–Phase A , 
B + Phase Z 

2.4.2 ความละเอียด 1024 P/R 
2.4.3 ชนิดของ Output เปนแบบ Line Driver 
2.4.4 ความเร็วสูงสุดท่ี 6000 rpm 

    2.5  Electromagnetic Brake   จํานวน 1 ชุด 
เครื่องกลไฟฟาท่ีทําหนาท่ีเปนภาระใหกับมอเตอรท่ีตองการ
ทดสอบหาคณุลักษณะทางกลและทางไฟฟา ใชหลักการแบบ
เหน่ียวนํากระแสไหลวน (Eddy Current) พรอมติดตั้งตัว
อุปกรณตรวจจับความเร็วรอบแบบ Proximity และตัวตรวจจับ
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คาแรงบิดแบบ Load cell สามารถใชงานรวมกับตัว Torque-
Speed Measuring Instrument ติดตั้งอยูบนฐานโลหะ พรอม 
Terminal Box และจุดตอแบบ 4mm Safety Socket 

2.5.1 ขนาดพิกัดกําลัง (ทํางานแบบตอเน่ือง) 400 W 
2.5.2 ขนาดพิกัดกําลัง (ทํางานแบบไมตอเน่ือง) 600 W 
2.5.3 ขนาดพิกัดความเร็วรอบ 1500 rpm 
2.5.4 ขนาดพิกัดขดลวดกระตุน 220 Vdc / 0.3 Adc 

   2.6 Power Circuit Breaker  จํานวน 1 ชุด   
สําหรับควบคุมการทํางานของมอเตอรแบบ 3 Phase 

2.6.1 มีจุดตอสายแบบ 4 mm Safety Socket 
ทางดาน  

Input และ Output 
2.6.2 มี LED แสดงสภาวะการทํางาน 
2.6.3 มี Push Button Switch Start และ Stop  

ควบคุมการทํางาน  
    2.7 Isolate Transformer  จํานวน 1 ชุด   

2.7.1 แหลงจายไฟ แบบ Isolate 220/220 Vac 
ขนาด 3A หรือดีกวา 

2.7.2 มี Circuit ขนาดไมนอยกวา 2P 10A และ RDC 
ขนาด 25A 2Pole 30mA สําหรบัปองกัน ทางดาน Input 

2.7.3 มี Over Load ขนาด 3A หรือดีกวา ปองกัน
กระแสเกินทางดาน Output 

2.7.4 มี Push Button Switch Start และ Stop 
ควบคุมการทํางาน  
    2.8 Excitation DC Power Supply  จํานวน 1 ชุด 
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงปรับคาได ใชสําหรับเปน
แหลงจายแรงดันเพ่ือปอนใหกับขดลวดกระตุนในตัว 
Synchronous Machines, Electromagnetic Brake, DC 
Generator Brake 

2.8.1 พิกัดแรงดันเอาทพุท 0-220 Vdc 
2.8.2 พิกัดกระแสเอาทพุท 0-2 Adc 

    2.9 Torque-Speed Measuring Instrument   
จํานวน  1 ชุด 
          ใชสําหรับแสดงผลคาของแรงบิดและคาความเร็วรอบท่ี
วัดไดจากตัวอุปกรณตรวจจับแบบ Load Cell และ Proximity 
ท่ีติดตั้งอยูบนตัว Brake สามารถใชงานรวมกับ 
Electromagnetic Brake หรือ DC Generator Brake 

2.9.1 ตัวแสดงผลเปนแบบดิจิตอล LED 
2.9.2 พิกัดสูงสุดคาแรงบิดท่ีวัดได : 1.999 Nm 
2.9.3 พิกัดสูงสุดคาความเร็วรอบท่ีวัดได : 6000 rpm 
2.9.4 มีปุม Set Zero สําหรับตัวแสดงผลคาแรงบิด 
2.9.5 ใชกับแรงดันไฟฟา 220Vac, 50Hz 

   2.10 โตะทดลองพรอม RACK  จํานวน 1  ชุด 
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2.10.1 โครงสรางทําดวยอลมูิเนียมโปรไฟล ขนาดไม
นอยกวา 30x30 mm 

2.10.2 ท่ีขา ท้ังสี่ดานติดตั้งลูกลอ เพ่ือใหสามารถ
เคลื่อนยายได 

2.10.3 พ้ินโตะดานบนติดตั้งแผนไมปาตเิกิล ขนาดไม
นอยกวา 1000x800 mm หนา 28 mm สูงจากพ้ืน 

ไมนอยกวา 800 mm 
3. หัวขอการทดลองไมนอยกวาหวัขอตอไปน้ี 
    3.1 การทดลองมอเตอรไฟฟากระแสตรง  

3.1.1 ควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ
ลูปเปด แบบ 1 Quadrant , 2 Quadrant และ 4 Quadrant 

3.1.2 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบลูปเปด 
แบบ 1 Quadrant , 2 Quadrant และ 4 Quadrant พรอม
ชดเชยคาสญูเสยีขดลวดอารเมเจอร  

3.1.3 ควบคุมการปรับสญัญาณปอนกลบัความเร็ว
มอเตอร 

3.1.4 ควบคุมการปรับสญัญาณปอนกลบักระแส
มอเตอร 

3.1.5 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 1 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว 

3.1.6 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 2 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว 

3.1.7 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 4 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว 

3.1.8 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 1 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว และ
ลูปกระแส 

3.1.9 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 2 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว และ
ลูปกระแส 

3.1.10 ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 4 
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว และ
ลูปกระแส 
    3.2 การทดลองมอเตอรไฟฟากระแสสลับ     

3.2.1 การควบคุมความเร็วของมอเตอรดวยวิธี V/f 
control ไดท้ังแบบลูปปดและลปูเปด 

3.2.2 การควบคุมแบบเวกเตอรฟลักซ และการควบคุม
แรงบิดโดยตรงได 

3.2.3 การแปลงกระแสมอเตอรจาก 3 แกน เปน 2 
แกน ตามทฤษฎีของคลารค (Clarke Transfer) 

3.2.4 การแปลงกระแส จาก 2 แกนอางอิงสเตเตอร 
เปน 2 แกนอางอิงโรเตอร ตามทฤษฎีของปารค (Park 
Transfer) 
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3.2.5 ลักษณะสัญญาณตําแหนงของโรเตอร 
3.2.6 การแปลงกระแส จาก 2 แกนอางอิงโรเตอร เปน

แรงดัน 2 แกนอางอิงสเตเตอร  
3.2.7 การแปลงแรงดันจาก 2 แกน เปน 3 แกน เพ่ือ

การคํานวณคาสญัญาณการ สวิตซ แบบสเปชเวคเตอรแรงดัน 
(Space Vector PWM) 

3.2.8 การทํางานขณะลูปปดขณะมโีหลดและไมมโีหลด 
3.2.9 ความแตกตางของสญัญาณขณะมโีหลดและไมมี

โหลด 
3.2.10 ความเร็วในการตอบสนองการทํางาน เชน การ

เปลี่ยนแปลงของความเร็วมอเตอรเมื่อมีโหลดแบบทันทีทันใด 
การตอบสนองการกลับทางหมุน 

3.2.11 แสดงแรงดันท่ี ดีซีบัส 
3.2.12  คาพารามิเตอรของการควบคุมเปนคามาตรฐาน 

4. อุปกรณประกอบ 
   4.1  ดิจิตอลสตอเรจออสซลิโลสโคป จํานวน 1 เครื่อง 

4.1.1 ความถ่ีใชงานไมนอยกวา 70MHz แบบ 4 
ชองสัญญาณ 

4.1.2 จอภาพสีขนาด 8 น้ิว TFT Color LCD SVGA 
ความละเอียด 800x600 พิกเซล 

4.1.3 มี Waveform Update Rate อยูท่ี 80,000 
waveform/วินาที 

4.1.4 อัตราการสุมสัญญาณแบบ Real Time สูงถึง 
2 GSa/s. 

4.1.5 จํานวนจุดในการเก็บบันทึกรูปคลืน่ของ
สัญญาณแตละชองสูงถึง 200,000 จุด 

4.1.6 มีฟงกช่ันท่ีสามารถทําการแยกสวนของ
หนวยความจําไดสูงถึง 2048 สวน เพ่ือการบันทึกสัญญาณภาพ
ท่ีจับได 

4.1.7 มีฟงกช่ันในการ Search และสามารถทํา 
Markers สัญญาณภาพได 

4.1.8 สามารถแสดงการขยายภาพสญัญาณรูปคลื่น
ได (Zoom Window) 

4.1.9 สามารถทําการแสดงการแลนสญัญาณรูปคลื่น
ในรูปแบบ PLAY/PAUSE ได 

4.1.10 วัดและแสดงคาพารามิเตอรของสญัญาณแบบ
อัตโนมัตไิดถึง 36 คา 

4.1.11 Save และ Recall คา Setup ได 20 คา, 
รูปคลื่น 24 รูปคลื่น 

4.1.12 มีฟงกช่ันในการจับคาสัญญาณรูปคลื่นแบบ
อัตโนมัต ิ

4.1.13 สนับสนุนฟงกช่ันทางคณิตศาสตร +, -, x, ÷ 
,FFT, FFTrms, d/dt, ∫dt, √ 
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4.1.14 สนับสนุนการบันทึกขอมูลแบบ Data Logger 
4.1.15 สามารถแสดงผลแบบ Digital Volt Meter 

(DVM) 
4.1.16 สามารถเก็บขอมูลและรูปคลื่นสญัญาณผาน 

USB Flash Drive 
4.1.17 สนับสนุนการอินเตอรเฟสมาตรฐานแบบ 

RS232C, USB Port , Go/No Go 
4.1.18 สามารถตอกับ PictBridge Compatible 

Printer ไดโดยตรงทาง USB Port 
4.1.19 พรอมชุดโปรแกรมอินเตอรเฟสกับคอมพิวเตอร

แบบ Remote Control  
4.1.20 บริษัทผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 14001:2004  

และตัวผลติภณัฑไดรับมาตรฐาน CE พรอมท้ังมีเอกสาร
ประกอบการยืนยัน 

4.1.21 บริษัทท่ีเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาโดยตรงจากบริษัทผูผลติ โดยมีเอกสารประกอบการ
ยืนยันโดยระบุช่ือหนวยงานท่ีขายสินคาใหและวันท่ีสอบราคา
มาดวย ท้ังน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนบริการหลังการขาย เชน การ
ซอมบํารุง, การ upgrade software หรือ firmware      
    4.2 ชุดวัดสัญญาณ กระแสไฟฟา  จํานวน 1 ชุด    

4.2.1 จุดวัดกระแสไฟฟา แบบอิสระ 4 ชอง 
4.2.2 สามารถวัดกระแสไฟฟาไดสูงสดุ ±20 A หรือ

มากกวา 
4.2.3 มีสัญญาณทางดาน เอาตพุต ในชวง + 10VDC 

   4.3 ชุดวัดสัญญาณ แรงดันไฟฟา  จํานวน 1 ชุด 
4.3.1 จุดวัดแรงดันไฟฟา แบบอิสระ 4 ชอง 
4.3.2 สามารถวัดแรงดันไฟฟาสูงสดุได ±600 V หรือ

มากกวา 
4.3.3 และมสีัญญาณทางดาน เอาตพุต ในชวง ±10 

VDC 
   4.4  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  จํานวน 1 ชุด 

4.4.1 มี Processor แบบ Core i3 ความเร็ว 3.0 GHz. 
หรือดีกวา 

4.4.2 ฮารดดิสก ขนาดไมนอยกวา 500 GB   
4.4.3 หนวยความจําแรม ขนาด 4 GB DDR3  
4.4.4 คียบอรดเปนแบบมาตรฐาน    
4.4.5 มีพอรตเช่ือมตอแบบอนุกรม ไมนอยกวา 1 

พอรต และมี USB PORT ไมนอยกวา 4 พอรต 
4.4.6 มี MOUSE แบบ optical  
4.4.7 จอคอมพิวเตอรแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 

18.5 น้ิว   
5.  รายละเอียดอ่ืน ๆ 

5.1 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป 
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5.2 มีใบงานการทดลอง 1 ชุด 
5.3 มีคูมือครู (เฉลยใบงานประกอบการฝก) จํานวน 1 ชุด 
5.4 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ 
5.5 ผูขายจะตองติดตั้งพรอมทําการแนะนําสาธิตวิธีการใช

งานโดยวิทยากรผูมีความรูและความสามารถ 

1.28 ตูแชแข็งอุณหภูมิต่าํ  
Deep freeze 
 (-80°C) 

1 เครื่อง 929,400 929,400 คุณลักษณะ 
1.ตูแชแข็งชนิดตูตั้งท่ีทําอุณหภูมไิดไมนอยกวา –80 องศา
เซลเซียส เมื่ออยูในอุณหภูมิหองไมเกิน 30 องศาเซลเซียส   
2.ระบบควบคุมอุณหภมูิเปน microprocessor มีหนาจอแสดง
อุณหภูมภิายในตู สามารถปรับตั้งคาไดครั้งละ  1 องศา
เซลเซียส 
3.ตูมีความจไุมต่ํากวา 500 ลิตร และมีการแบงช้ันภายในไม
นอยกวา 2 ช้ัน  
4.ภายในมีประตูช้ันในเพ่ือปองกันการสญูเสยีความเย็น 
5.ประตูดานนอกสามารถล็อคไดสนิท 
6.สารทําความเย็นเปนชนิดไมมีสาร CFC 
7.ผนังตูดานในทําดวยโลหะไรสนิม (stainless steel) 
8.มีระบบแจงเตือนเมื่ออุณหภูมผิดิปกติ หรือเกิดความผิดปกติ
อ่ืนๆ 
9.มีหนาจอแสดงคาอุณหภูมิท่ีตั้งคา และอุณหภูมิจริงภายในตู 
10.มีชุด CO2 back up 
11.มีอุปกรณปองกันไฟตกหรือไฟกระชาก 
12.มีช้ันวาง (rack) ภายในแบบเตม็ตู 
13.รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 1 ป 
14.ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา 

1.29 เครื่องยอยสลาย
สารดวยคลื่น
ไมโครเวฟ 

1 เครื่อง 1,500,000 1,500,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 
เปนเครื่องยอยสลายสารตัวอยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟ ใช
สําหรับเตรยีมตัวอยางเพ่ือนําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือตางๆ 
เชน AAS, ICP-OES  เปนตน ทํางานภายใตสภาวะอุณหภูมิ
และความดันสูง โดยมรีะบบตรวจวัดและควบคมุอุณหภูมิและ
ความดัน เพ่ือใหการยอยสลายเปนไปอยางสมบูรณและ
ปลอดภัย 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีแหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Magnetron) มีจํานวน 2 
Magnetron ทํางานท่ีความถ่ี 2.45 GHz โดยใหพลังงานได
สูงสุดท่ี 1,500 วัตต  
2. การควบคุมพลังงานท่ีสงออกมา (Microwave Power 
Control) เปนแบบ Unpulsed (ใหกําลังแบบตอเน่ือง) 
สามารถปรับเพ่ิมหรือลดกําลังไมโครเวฟไดละเอียดได 
ครั้งละ 1 % 
3. วัสดุภายในตัวตูและฝาปด ทําดวย Stainless steel เคลือบ
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ดวยสาร PFA-Perfluoroalkoxy  
4. มีระบบควบคมุอุณหภูมิ (Direct Temperature Control) 
แบบ real-time โดยวัดอุณหภมูิท่ีแทจริงของตัวอยางภายในแต
ละ Vessel (ในชวง 50 °C ถึงมากกวา 310 °C) 
5.มีระบบควบคมุความดัน (Direct Pressure Control) เปน
ระบบไมสมัผสักับหลอดตัวอยาง โดยเปนการวัดความดันของ
หลอดตัวอยางอางอิงดวยระบบ optic (ในชวง 5 bar ถึง
มากกวา 110 bar) 
6. ระบบความปลอดภยั มีดังน้ี 

6.1 ประตูเปนแบบบานเปดจากดานบนตัวตู และมีระบบ
ตรวจจับการเปดของประตูตูเพ่ือความปลอดภัย 

6.2 ตัวเครื่องมีระบบระบายความดันในกรณีความดันสูง
กวาปกติ (Overpressure Venting) โดยใชระบบ        
Integrated Gas Containment Manifold โดยระบบจะ
ปลอยแรงดันออกจากหลอดโดยอัตโนมัตเิมื่อความดันสูงกวา
ปกติ โดยผานทางทอนําไอกรดท่ีตอออกจากตัวเครื่องออกไปสู
ภายนอก 
7.ใชระบบปฎิบัติการแบบ Linux ควบคุมการทํางานดวย 
PowerPC Processor เพ่ือใหสามารถควบคุมรวมท้ังตรวจสอบ 
สภาวะการทํางานของเครื่องได โดยบรรจุขอมลูพ้ืนฐานของการ
ยอยสลายสารตางๆ  
8.ตัวเครื่องมีหนาจอแสดงผลสี (Full Color) แบบสัมผัส 
(Touchscreen) ขนาด 5.7” ท่ีติดตั้งบนดานหนาของตัวเครื่อง
เพ่ือแสดงผลการทํางานตางๆ พรอมควบคุมการทํางานได โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

8.1 มี Method สําหรับการยอยตัวอยางท่ีมีการตั้ง
คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมสําหรบัตัวอยางแตละชนิดอยูใน
เครื่อง สามารถกําหนดคา อุณหภมูิ พลังงาน ความดัน เวลาได
ตามตองการ 

8.2 มีขอมูล Application การยอยตามมาตรฐาน US 
EPA 

8.3 สามารถบันทึกโปรแกรมข้ันตอนการทํางาน และ
แสดงสภาวะการทํางานของเครื่องได  
9.ถาดหมุนบรรจุสาร (Turntable) สามารถบรรจุหลอดสําหรบั
ยอยสาร (Vessel) ได 16 หลอด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

9.1มีหลอดสาํหรับยอยสาร (Vessel) แผนปดผนึก (Seal) 
และฝาปด (Screw Cap) ทําดวย Solid TFM fluoropolymer 
ขนาด 75 ml 

9.2 ความดันในการทํางาน (Recommended Pressure 
Rating) ควบคุมในระดับท่ี 40 bar โดยทดสอบหลอดสําหรับ
ยอยสาร (Vessel Test Pressure) ท่ี 60 bar และสามารถใช
งานไดท่ีอุณหภูมิหองจนถึง 230 องศาเซลเซียส 

9.3อุปกรณปองกันความดันเกิน ใช Metal Rupture 
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Disc ท่ีทําจากโลหะ 
10.อุปกรณ ประกอบเครื่อง 

10.1เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage stabilizer) 
ขนาด 5 KVA   จํานวน 1 ชุด 

10.2แผน Metal Rupture Disc (สํารอง)จํานวน 20 ช้ิน 
10.3 แผนปดผนึก (Seal) (สํารอง) จํานวน 10 ช้ิน 
10.4 มีระบบดูดไอเสีย จํานวน 1 ชุด 
10.5 อุปกรณสาํหรับวิเคราะหตัวอยางท่ีเปนของแข็งโดยใช

หลักการสะทอนแสง        จํานวน 1 ชุด 
- เปนชุดอุปกรณประกอบท่ีเปนแบรนเดียวกันกับ

เครื่องมือหลักโดยสามารถ ตอเขากับเครื่องวิเคราะหสารโดยใช
แสงอินฟาเรดได 

-  สามารถทําการตั้งชวงวัตามชนิดของ Top plate 
- สามารถแสดงคาแรงกดตัวอยางเปนตัวเลขบน

โปรแกรม 
  -  แสดงทางเดินแสง (Beam path) และชนิดของ

คริสตัลไดบนโปรแกรม(Software) 
  -  มีสวนประกอบท่ีเปนครสิตลัท่ีทําจากเพชร 

(Diamond/ZnSe) 
11. เงือนไขประกอบ 

11.1 ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากความบกพรองของ
ตัวเครื่องมือดังกลาวขางตน บริษัทจะรับประกันคุณภาพ  2 ป
หรือมากกวา โดยไมคิดคาอะไหลและคาบริการ 

11.2 มีการตดิตั้งและอบรมการใชงานเครื่อง โดย
เจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมจากผูผลิตโดยตรงโดยมีเอกสาร
รับรอง 

11.3 บริษัทผูขายสาธิตและอบรมการใชงานใหแก
ผูใชงานจนกระท่ังสามารถใชงานได 

11.4 เปนผลิตภณัฑจากยุโรปหรืออเมริกา 
1.30 รถเข็นช้ันพักถาด 1 คัน 25,000 25,000 คุณลักษณะ 

1.เปนรถเข็นสําหรับวางพักถาด 
2.ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) 100 x 65 x 100 ซม. (รวมลอ) 
3.โครงสรางใชสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 น้ิว 
4.สแตนเลสรับฉากใชสแตนเลสชนิด 304 เบอร 16  
หนา 1.5 มม. 
5.สามารถวางถาดขนาด 40x60 ซม.ไดไมนอยกวา 15 ถาด 
6.ระยะหางกันตอช้ันไมนอยกวา 10 ซม.  
7.มีลอเลื่อนสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
8.ลอขนาดไมนอยกวา Ø 4 น้ิว ใชลอยูริเทรนแปนหมุน 
มีเบรค 2 ลอ และแปนตาย 2 ลอ 
9.รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

1.31 ตูแชเย็น 1 ตู 31,000 31,000 คุณลักษณะ 
1. ตูทําความเย็นไดในชวง 2 – 10 องศาเซลเซียส 
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2. ประตูเปดเปนกระจก พรอมยางขอบประต ู
3. มีระบบแสงสวางภายในตู  
4. ภายในมีช้ันวางปรับระดับไดไมนอยกวา 3 ระดับ  
5. ความจุภายในตูไมนอยกวา 20 คิว 
6. มอเตอรคอมเพรสเซอรใชนํ้ายาทําความเย็นชนิดไรสาร CFC  
7. ระบบทําความเย็นเปนแบบไมมีนํ้าแข็งเกาะ (No frost) 

1.32 ชุดเครื่องแยกสาร
พันธุกรรมแนวนอน
ขนาดเล็กและ
เครื่องจาย
กระแสไฟฟาสําหรับ
เจลอิเล็คโตรโฟรีซีส 

1 ชุด 48,700 48,700 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 
สําหรับชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอนขนาดเล็ก  
1. เปนเครื่องแยกสารพันธุกรรมในเจลตามแนวนอนดวย
กระแสไฟฟา 
2. มีถาดบรรจุเจลโดยเปนชนิดท่ีแสง UV สองผานได และมี
แถบวัดระยะเรืองแสงอยูบริเวณดานขางเพ่ือชวยในการวัด
ระยะทาง 
3. เสนลวดอิเลคโทรดในอางบรรจบัุฟเฟอรเปนโลหะ 
Platinum โดยเปนชนิดท่ีสามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่อง
เพ่ือเปลี่ยนไดงาย 
4. อางบรรจุบัฟเฟอรมสีีใสท้ังตัวเพ่ืองายตอการสังเกตภายใน 
พรอมมีฝาปด และสายตอเช่ือมไฟฟาเขาเครื่องจายไฟฟา 
5. มีอุปกรณชวยในการเตรียมเจลภายนอกอางบรรจุบัฟเฟอร 
(Gel caster) โดยเปนชนิดมีตัวปรบัตั้งระนาบ(Leveling feet) 
และสามารถวางถาดเจลและปรับขนาดแนวกันเจลใหเหมาะสม
กับความยาวของถาดบรรจุเจลได6. มีหวีซีก (Comb) แบบ 8 
ฟน และแบบ 15 ฟน 
7. ทนการใชงานรวมกับกระแสไฟฟาไดสูงสุด 150 โวลต 
เครื่องจายกระแสไฟฟาสําหรับเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส 

1. เปนเครื่องจายกระแสไฟฟาสําหรับงาน 
Electrophoresis  
2. สามารถจายศักยไฟฟาไดสูงสุด 300 โวลต  
3. สามารถจายกระแสไฟฟาไดสูงสุด 400 มิลลิแอมป  
4. สามารถจายกําลังไฟฟาไดสูงสดุ 75 วัตต  
5. สามารถตั้งเวลาการทํางานไดตัง้แต 1 - 999 นาที 
6. สามารถโปรแกรมควบคุมใหเครื่องทํางานไดในรูปแบบ
ดังน้ี 

-จายคาศักยไฟฟาแบบคงท่ีตลอดการทํางาน 
-จายคาจายกระแสไฟฟาแบบคงท่ีตลอดการทํางาน 

7. มีชองจายไฟฟา 4 ชุด สามารถจายไฟฟาใหอุปกรณทํางาน
พรอมกันได 4 เครื่องในเวลาเดียวกัน 
8. มีหนาจอแสดงคาการทํางานแบบ 3-digit LED เรืองแสง 
9. ตัวเครื่องสามารถตั้งซอนกันไดหลายๆเครื่อง และมีขาปรับ
หนาจอใหเงยข้ึนได เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
10. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮริทซ 
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1.33 ตูดูดความช้ืน 1 ตู 60,000 60,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูดูดความช้ืนอัตโนมตัิแบบใชไฟฟา สําหรับเก็บรักษา
ผลิตภณัฑและอุปกรณท่ีความช้ืนทําใหเสียหาย 
2. ใชระบบ Dual Sensor โดย sensor ตัวหน่ึงจะอยูท่ีตัวตู 
สวนอีกตัวหน่ึงจะอยูท่ีเครื่องวัดความช้ืนในอากาศ Sensor ท้ัง 
2 ตัวทํางานอยางเปนอิสระจากกัน 
3. การทํางานมีความเสถียร ไรเสยีงรบกวนขณะเครื่องทํางาน 
และลดความช้ืนอยางตอเน่ือง 
4. ตัวตูทําจากวัตถุดิบคณุภาพดี ภายในตูอากาศไมสามารถผาน
เขาออกได มีมือจับสะดวกในการเปด-ปด ประตูตู 
5. ภายในมีถาดบรรจสุิ่งของ สามารถปรับระดับความสูงไดตาม
ตองการ 
6. ไดรับการรับรองมาตรฐาน CE 
7. ไดรับรองมาตรฐาน ISO 
8. รับประกันคณุภาพอยางนอย 2 ป พรอมบริการหลังการขาย 

1.34 ชุดการเหน่ียวนํา
ของกฎฟาราเดย   

1 ชุด 130,000 130,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
เปนการทดลองท่ีใหแมเหล็กถาวรตกผานขดลวด การ
เปลี่ยนแปลงฟลักซแมเหล็กทําใหสรางการ 
เหน่ียวนําเกิดแรงดันอิมพัลส แรงดันอิมพัลสเหน่ียวนําจะถูก
บันทึกดวยระบบอินเตอรเฟส 
รายละเอียดเฉพาะ 
1.อุปกรณอินเตอรเฟสแบบแสดงผลในตัวสําหรบัตอกับ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

1.1 มีชองสัญญาณเซนเซอรเขาอนาลอกแบบ 8 pin 
miniDIN จํานวน 2 ชอง 

1.2 มีชองสัญญาณเซนเซอรออกอนาลอกแบบ 8 pin 
miniDIN จํานวน 2 ชอง 

1.3 มีชอง Voltage Output แบบ 4-mm safety socket 
จํานวน 2 ชอง 

1.4 มีชองสัญญาณเขาแบบดิจติอล 4 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดและมีอัตราการสุมตัวอยางสูงสุดท่ี 
100 kilo samples/s โดยใชชองตอแบบ 8 pin miniDIN 
จํานวน 1 ชอง 

1.5 มีชองสัญญาณออกแบบดจิิตอล 6 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดโดยใชชองตอแบบ 8 pin mini DIN 
จํานวน 1 ชอง 

1.6 มีชองวัดกระแส ชวงการวัด ±200mA, ±2A แบบ  
4-mm safety socket จํานวน 1 ชอง 

1.7 มีชองวัดศักย ชวงการวัด ±200 mV, ±2V, ±20V 
แบบ 4-mm safety socket จํานวน 2 ชอง 

1.8 เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB 
1.9 มีหนวยความจําภายในไมนอยกวา 128k 
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1.10 แสดงผลแบบดจิิตอลแบบ Dot-matrix display 
(64x122) หรือดีกวา 

1.11 ใชไฟ 4.5V DC/300 mA หรือ แบตเตอรรี่ขนาด AA 
หรือ NiMH ได 

1.12 มีพอรตอนุกรมยูเอสบี พรอมซอฟแวรวิเคราะหผล. 
2. ทอสําหรับทดลอง  จํานวน 1 ชุด 

2.1 ทอ ขนาดความยาวไมนอยกวา 1490 มิลลเิมตร เสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 มิลลิเมตร 

2.2 ขดลวดแตละขด มีขนาดความกวางไมนอยกวา 10 
มิลลเิมตร 
3. สายไฟสําหรับตอวงจร  จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1. รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 
2. เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรบั
มาตรฐาน ISO9001 

1.35 เตาผสมสาร
พันธุกรรม 
Hybridization 
oven 

1 เครื่อง 200,000 200,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูอบสําหรับใชงานดาน Hybridization 
2. ควบคุมการทํางานดวย Microprocessor 
3. สามารถควบคมุอุณหภูมไิดตั้งแต 5๐C  เหนืออุณหภูมิหองถึง 
70๐C โดยปรับอุณหภูมไิดครั้งละ 0.1๐C    
4. มีระบบ Overtemperature Protection 
5. แสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลขไฟฟา  LED  
6. สามารถใสขวด Hybridization bottleไดไมนอยกวา 12 ใบ 
7. ปรับความเร็วในการหมุนขวดได 2-20 rpm 
8. มีขนาดภายในไมนอยกวา 31x30x26 เซนติเมตร (กวางx
ยาว x สูง) 
9. มีระบบพัดลมกระจายอุณหภมูภิายในตูใหสม่ําเสมอ 
10. การตั้งคาอุณหภมูิตั้งแบบ Digital Setting 
11. ใชไฟฟา  220 V,  50/60 Hz,  600  watts 
12. รับประกันคณุภาพ  1 ป 
  

1.36 เครื่องตีผสมบด
อาหาร
(stomacher) 

1 เครื่อง 250,000 250,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องมือท่ีใชบดผสมตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหทางดาน
อาหาร   
2.ขนาดของเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 260 x 390 x 260 
มิลลเิมตร (กวาง x ลึก x สูง)  
3.ตัวเครื่องและแปนตี ทําจากเหลก็กลาปลอดสนิม (Stainless 
steel) ท้ังหมดและกันนํ้าได 
4.การบดจะใชแปนตี 2 แผน สามารถปรับระยะไดอัตโนมตัิตี
บดตัวอยาง ซึ่งบรรจุในถุงใสตัวอยาง โดยมีมอเตอรเปนตัว
ขับเคลื่อน  
5.ใสตัวอยางไดตั้งแต 50 - 400 มิลลลิิตร 
6.มีประตสูําหรับจับยดึถุงตัวอยางทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม 
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(Stainless steel) 
7.สามารถตั้งเวลาการทํางานไดเพ่ือปรับตั้งใหเหมาะสมกับชนิด
ของตัวอยาง 
8.สามารถปรับตั้งอัตราเร็วในการบดได 
9.มีหนาจอควบคุมการทํางาน (Digital screen) อยูบน
ตัวเครื่อง 
10.มีระบบปองกันมอเตอรในกรณใีชงานหนักเกินพิกัด เครื่อง
จะหยุดทํางานอัตโนมัติ และมเีครือ่งหมายเตือนแสดงท่ีหนาจอ 
11.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด 
12.รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 
13.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางด ี
14.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลิต 
15.เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน 
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน 
16.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
17.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบัการรับรองมาตรฐานสากล 
ISO 9001 หรือเทียบเทา 
18.มีเครื่องเขยาสาร 1 เครื่อง 

18.1 เปนเครื่องเขยาสารแบบ Orbital Shaker  
18.2 ขนาดของตัวเครื่อง ไมนอยกวา 420 x 370 x 100 

มิลลเิมตร 
18.3 สามารถใชกับขวดไดตั้งแตขนาด 100 – 1,000 

มิลลลิิตร และหลอดทดลองได 
18.4 โครงสรางภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสีอีพอกซี และ

แปนเขยา (Platform) ทําจากเหลก็กลาปลอดสนิม (Stainless 
steel) 

18.5 ระบบควบคมุแบบ Microprocessor และมีจอแสดง
แบบ LED แสดงความเร็วรอบ และเวลา  

18.6 สามารถควบคุมความเร็วรอบในการเขยาอยูไมนอย
กวา 20 รอบตอนาที (rpm) และไมเกิน 500 รอบตอนาที 

18.7 สามารถตั้งคาการทํางานเปนแบบเขยาตามเวลาท่ีตั้งไว
และตั้งเปนการเขยาแบบตอเน่ืองได 

18.8 มีระบบปองกันการเขยาเร็วเกินความเร็วรอบสูงสดุ 
และมสีัญญาณเสยีงเตือนกรณีท่ีการทํางานของเครื่องมีความ
ผิดปกต ิ

18.9 มีถาดเขยาแบบสปริงสําหรับขวดหลายขนาด จํานวน
อยางนอย 1 ถาด และถาดเขยาแบบมีท่ีจับยึดขวดหลายขนาด 
จํานวนอยางนอย 1 ถาด 

18.10มีคูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนอยางละ 1 ชุด 

18.11รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย 
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18.12ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี  

18.13บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผลติ 
18.14เปนผลิตภณัฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน 

อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน 
18.15ผลติภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
18.16บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา 
    

1.37 เครื่องวัด
คลอโรฟลลฟลูออ
เรสเซนซ 

1 เครื่อง 430,000 430,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องวัด chlorophyll fluorescence แบบกระเปาหิ้ว  
2. โครงสรางของตัวเครื่องมีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา สะดวก
ตอการใชงานในภาคสนาม 
3. มีปุมควบคุมการทํางานแบบสัมผัส พรอมจอแสดงผลขนาด
ใหญเปนแบบ LCD  
4. ระบบควบคุมการทํางานเปนไมโครโปรเซสเซอร แบบ 16 
bit microprocessor 
5. มีชวงเวลาในการบันทึกคาตั้งแต 0.1 ถึง 300 วินาที ตอ 1 
ตัวอยาง  
6. ใชอุปกรณหนีบตัวอยางใบ ซึ่งทําดวยพลาสติค สวนตัดแสง
ทําดวยโลหะสแตนเลส โดยมีพ้ืนท่ีสําหรับวัดคาการเปลงคลอโร
ฟลดฟลูออเรสเซนซของใบพืชขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 
มิลลเิมตร เปนอุปกรณปดก้ันแสงจากธรรมชาต ิ
7. มีหัววัดคาการเปลงคลอโรฟลดฟลูออเรสเซนซและจายแสง 
พรอมสายนําสญัญาณยาวไมนอยกวา 0.5 เมตร จํานวน 1 ชุด 
8. ระบบการใหแสงสวางของ Sensor Unit เปนแแบบ ultra-
bright red LED มี Peak wavelength ท่ี 650 nm. และ 
spectral line half width 22 nm. โดยสามารถใหคาความ
เขมแสงสูงสุดท่ีผิวของใบมากกวา 2,500 µmol m-2s-1  
9. สวนของการตรวจจับการเปลงแสงฟลูออเรสเซนซ เปนการ
ตรวจจับท่ีมีการตอบสนองอยางรวดเร็วแบบ PIN photodiode 
โดยมีแผนกรองแบบ RG9 Long-pass Filter 
10. มีหนวยความจําเพ่ือบันทึกขอมูลการวัดขนาด 512 K RAM 
โดยสามารถบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา 500 ชุดขอมูล 
11. สามารถวัดและแสดงคาตางๆได บนจอแสดงผล ดังตอไปน้ี 

FO    หมายถึง Fluorescence level when 
plastoquinone electron acceptor 
pool (Qa) is fully oxidised 

Fm    หมายถึง Fluorescence level when Qa is 
transiently fully  Reduced. 

FV     หมายถึง  Variable fluorescence (Fท-FO) 
FV/FM   หมายถึง  Maximum quantum effciency of 

Photosystem II 
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Tfm  หมายถึง Time at which  Fm occurs. 
Area หมายถึง Area over the curve between FO and 

Fm , relates to the pool size of PSII  
                  electron  transport acceptors.  

12.สามารถสงผานขอมลูจากหนวยความจําสูเครื่องประมวลผล
ทางชองสงสัญญาณแบบ RS-232C 
13.ใชแบตเตอรรี่แบบ Rechargeable (Ni-MH) เปนแหลง
พลังงาน 
14.อุปกรณประกอบ 

14.1 มีกระเปาบรรจุตัวเครื่อง สําหรับงานภาคสนาม 1 
ใบ 

14.2 มีอุปกรณหนีบตัวอยางใบ จาํนวน 10 อัน 
14.3 มีสายนําสญัญาณเพ่ือสงผานขอมูลสู

เครื่องประมวลผล จํานวน 1 เสน 
14.4 มีชุดชารตประจสุําหรบัแบตเตอรรี่ ชนิดใชไฟฟา 

220 โวลท 50 เฮิรต จํานวน 1 ชุด 
14.5 มีโปรแกรมสําหรับชวยสงผานขอมูลจาก

หนวยความจําของเครื่องสูเครื่องประมวลผลและเพ่ือการ
วิเคราะหผล จํานวน 1 ชุด 

14.6 มีคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
15.สามารถใชงานไดดีในสภาวะอุณหภมูิ 0 ถึง 40 องศา
เซลเซียส 
16.เปนผลิตภณัฑจากตางประเทศ 
17.รับประกันคณุภาพการใชงานนาน 1 ป 
18.มีเอกสารแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงาน
ผูผลิต 

1.38 เครื่องวัดกรดดาง 1 เครื่อง 17,500 17,500 คุณลักษณะ 
1. มีชวงการวัดคา (Range) อยูในชวง 2.00 ถึง 16.00 pH 
2. มีคาความละเอียด (Resolution) 0.01 pH 
3. มีคาความถูกตอง (Accuracy) ±0.01 pH 
4. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
5. แสดงผลดวยหนาจอ LCD 
6. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําได 
7. สามารถทําการคาลเิบรท pH ได 
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน 
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน 
10. รับประกันคณุภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป 

1.39 ชุดวงจรบริสดสโตน 1 ชุด 150,000 150,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
เปนชุดทดลองสําหรับหาคาความตานทานท่ีไมทราบคาโดยใช
วงจรวีสโตนบริดจได 
รายละเอียดเฉพาะ 
1. ชุดบริดจความตานทาน (Resistance Bridge) จํานวน 1 
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ชุด 
1.1 เปนชุดอุปกรณสําหรับวัดคาความตานทานในวงจร

บริดจและตรวจสอบแรงดันไฟฟาท่ีลดลงตามเสนลวด 
1.2 รางมีสเกลติดอยูสองจุดและมเีสนสวดถูกยึดอยูระหวาง

ชองเสียบท้ังสอง ขนาดความยาวของสเกลตั้งแต 0 ถึง 1000 
มิลลเิมตร ความละเอียดในหนวยมิลลเิมตร หรือดีกวา 

1.3 สามารถทนแรงดันไฟฟาไดสูงสุด 8 โวลต หรือดีกวา  
1.4 สามารถทนกระแสไฟฟาไดสูงสุด 1.5 แอมป หรือดีกวา  

2. เครื่องจายไฟกระแสตรงและกระแสสลับจํานวน (AC/DC 
Power Supply) จํานวน 1 เครื่อง  

2.1 หนาจอแสดงผลแบบอนาล็อก  
2.2 สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดแบบตอเน่ืองได

ตั้งแต 0 โวลต ถึง 12 โวลต และกระแสสูงสดุ 3 แอมป หรือ
ดีกวา 

2.3 สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสสลับไดตั้งแต 3 โวลต 6 
โวลต 9 โวลต และ 12 โวลต และกระแสสูงสุด 3 แอมป หรือ
ดีกวา 
3. กัลวานอมิเตอร (Zero Point Galvanometer)  จํานวน 1 
เครื่อง 

3.1 สามารถวัดไฟฟากระแสตรงไดในชวง 100 มิลลิโวลต 
30 ไมโครแอมป และ 3 มิลลิแอมป หรือดีกวา  

3.2 มีคาความถูกตอง (Accuracy) +/- 1.5 เปอรเซ็นต หรือ
ดีกวา 

3.3 มีจุดศูนย (Zero point) อยูตรงกลางหนาปด 
4. ตัวตานทานปรับคาได (Resistance Decades) จํานวน 1 
ชุด 

4.1 เปนตัวทานทานท่ีใชในวงจรวีสโตนบริดจ  
4.2 มีปุมท่ีสามารถปรับคาความตานทานได 10 step 
4.3 ประกอบดวย ตัวตานทานขนาดตางๆ ดังน้ี 

4.5.1 ตัวตานทานปรับคาได (Resistance Decades) ขนาด 1 
โอหม 10 โอหม และ 100 โอหม เปนอยางต่ํา 
5. ตัวตานทานท่ีมีความแมนยําสูง (High Precision Resistors) 
ขนาด 1 โอหม และ 10 โอหมเปนอยางต่ํา 
6. สายไฟสําหรับตอวงจรชุดทดลอง  จํานวน 1 ชุด 
7. ชุดทดลองรางความตานทาน จํานวน 1 ชุด 
7.1 เปนชุดทดลองเพ่ือตรวจสอบความไมแนนอนของความ
ตานทานไฟฟาบนเสนลวดตัวนําไฟฟา 
7.2 ประกอบดวยเสนลวดตัวนําความยาวไมนอยกวา 1 เมตร  
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1. รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
2. เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรบั
มาตรฐาน ISO9001  
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1.40 เครื่องระเหยสาร
แบบสุญญากาศ 

1 เครื่อง 313,000 313,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 
ตองประกอบดวยสวนประกอบท่ีสาํคัญ 3 สวน 
1. สวนใหความรอนและกลั่นแยกสาร 
2. สวนทําสุญญากาศภายในระบบ 
3. ชุดควบคุมอุณหภมูิแบบนํ้าหมนุเวียน (สําหรับหลอเย็น 
Condenser) 
1. สวนใหความรอนและกลั่นแยกสาร 
1. เปนเครื่องมือท่ีใชในการระเหยสารตัวอยาง โดยกลั่นเพ่ือ
แยกตัวทําละลายท่ีผสมอยู 
2. สามารถควบคมุความเร็วในการหมุนไดไมนอยกวา 250 รอบ
ตอนาที 
3. มีอางใหความรอนท่ีสามารถใชไดกับนํ้าหรือนํ้ามัน ควบคุม
อุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส โดยควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต
อุณหภูมหิองหรือ 200C ถึง 1800C และสามารถแสดงอุณหภูมิ
จริง และอุณหภูมิท่ีกําหนด เปนตวัเลขไฟฟาไดพรอมกัน 
4. ตัวอางดานในทําดวยสแตนเลสสตีล  
5. อางใหความรอนมีระบบ cordless power supply เพ่ิม
ความสะดวกในการเปลี่ยนถายสารตัวกลาง ใหความรอนโดยไม
ตองดึงสายไฟออก 
6. อางใหความรอนมีระบบปองกันอุณหภูมสิูงเกิน  
7. สามารถเลื่อนฟลาสกใสสารตัวอยางข้ึน-ลงไดสะดวก ดวย
ระบบมอเตอรและมีท่ีจับ (handle) สําหรับเลือกระดับความสูง
ของฟลาสกใสสารตัวอยางเพ่ือความสะดวก 
8. สามารถใสหรือถอดฟลาสกใสสารตัวอยางเขากับเครื่อง โดย
การหมุนตัวจับยึด (clip) ไดสะดวกโดยไมตองถอดตัวจับยึด
ออกจากเครื่อง 
2. สวนทําสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังน้ี 
1. มีปมดูดอากาศและแผนไดอะแฟรมท่ีสามารถทนการกัด
กรอนของสารเคมีไดเปนอยางด ี
2. สามารถทําสุญญากาศไดตํ่าสุดไมนอยกวา 10 มิลลิบาร 
3. มีอัตราการดูดอากาศไมต่ํากวา 1.5 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
4. อุปกรณสวนตาง ๆ ท่ีตองสัมผสักับสารละลายตองทนตอการ
กัดกรอนของสารเคม ี
5. สามารถปรับคาความดันดวยปุมดานหนาเพ่ือเพ่ิมความ
แมนยําในการทํางาน พรอมหนาจอแบบดิจิตอล แสดงคาความ
ดันท่ีตั้งและความดันจริงท่ีหนาจอพรอมกัน  
3. ชุดควบคุมอุณหภมูิแบบนํ้าหมนุเวียน (สําหรับหลอเย็น 
Condenser) มีลักษณะดังน้ี  
1. เปนอางควบคุมอุณหภมูิพรอมระบบหมุนเวียนนํ้า ความจุไม
นอยกวา 10 ลิตร สําหรับใชในหองปฏิบัติการพรอม ลอเลื่อน 
เพ่ือสะดวกในการใชงาน 
2. สวนควบคุมอุณหภูมติ่ําเปนคอมเพรสเซอรแบบโรตารี่ 
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สามารถควบคุมอุณหภูมไิดในชวง 0o C ถึงอุณหภูมิหอง   
3. ระบบนํ้าหมุนเวียนเปนปมแบบจุมใบพัดทําดวยสแตนเลสส
ตีลและมีอัตราการสงนํ้าไมนอยกวา 15 ลิตร ตอนาที 
4. มีระบบตดัไฟอัตโนมัติในกรณีท่ีเครื่องทํางานผิดปกต ิ

1.41 เครื่องตรวจ
สมรรถภาพสายตา 

2 เครื่อง 180,000 360,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของผูถูกทดสอบ
ในดานตางๆ โดยใหผูถูกทดสอบดภูาพและตอบคําถาม 
2. มีภาพสําหรับทดสอบ สามารถทดสอบการมองเห็นในดาน
ตางๆ ท้ัง Far, Near และ Intermediate เชน 

2.1 ภาพทดสอบการมองไกลตาขวา 
2.2 ภาพทดสอบการมองไกลตาซาย 
2.3 ภาพทดสอบความสามารถในการรวมภาพ 
2.4 ภาพทดสอบการมองชัดลึก 
2.5 ภาพทดสอบตาบอดส ี

3. ตัวเครื่องสามารถปรับสูงต่ําของเครื่องใหเหมาะกับผูถูก
ทดสอบ 
4. มีแผงควบคุมการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น 
5. มีอุปกรณประกอบเครื่อง เชน คูมือการใชงาน แผนบันทึก
ผลการทดสอบ 
6. รับประกันคณุภาพ 1 ป 

1.42 ชุดฝกแขนกล 1 ชุด 750,000 750,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 

1.1 เปนชุดแขนกลท่ีผลติข้ึนเพ่ือใชในงานอุตสาหกรรม มี
ระบบการบํารุงรักษาท่ีไมยุงยาก ซับซอน 

1.2 มีเอกสารประกอบการใชงานเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาและรูปภาพตรงกับชุดแขนกลท่ีนําเสนอ 

1.3 มีอุปกรณและซอฟแวรรองรับการปฏิบัติงานได 
1.4 เปนชุดแขนกลอุตสาหกรรมท่ีผานระบบการผลติท่ีมี

มาตรฐานISO ซึ่งผูนําเสนอตองเปนผูผลิตโดยตรงหรือตัวแทน
จําหนายท่ีมีเอกสารแตงตั้งเปนตัวแทนโดยตองยื่นเอกสารการ
แตงตั้งมาพรอมการยื่นซอง 
รายละเอียดทางเทคนิค 
มีหัวขอการเรยีนรู ดังน้ี 
•เรียนรูวิธีการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 
•เรียนรูการออกแบบและควบคุมหุนยนตในอุตสาหกรรม 
•เรียนรูการออกแบบและควบคุมพ้ืนท่ีทํางานและอุปกรณท่ีตอง
ทํางานรวมกับหุนยนต  
•เรียนรูวิธีการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรม
จําลองการทํางานของแขนกล  
•เรียนรูเรื่องความปลอดภยั และ วิธีการบํารุงรักษาแขนกล  
ชุดทดลองประกอบดวย 
1.แขนกลอุตสาหกรรม  จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
มีคุณสมบัตดิังน้ี 
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1.1 เปนแขนกลชนิด Vertical Arm 
1.2 มีจํานวนแกนท่ีใชในการเคลื่อนท่ีจํานวนไมนอยกวา   

6 แกน 
1.3 ท่ีปลายแขนหุนยนตสามารถรบันํ้าหนักไดไมนอยกวา   

2 กิโลกรัม 
1.4 มีรัศมีทํางานไมนอยกวา 400 มม. 
1.5 มีระดับการปองกันไมต่ํากวา IP30 

2.ชุดควบคุมแขนกล     จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
2.1 มีระบบประมวลผลแบบ Multi-processor system    
2.2 PCI bus 
2.3 Flash disk mass memory      
2.4 Energy back-up power failure handling     
2.5 USB memory interface 
2.6 ใชพลังงานแหลงจายไฟแบบ Single phase 220/230 

V, 50-60 Hz 
2.7 มีระดับการปองกัน ไมต่ํากวา IP20 
2.8 มีจํานวนชองตอ inputs/outputs ไมนอยกวา 16/16 

ชอง 
2.9 มีชองตอสัญญาณ Ethernet จํานวนไมนอยกวา   

1 ชอง 
2.10 มีชองตอสัญญาณRS232 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
2.11 สามารถเช่ือมโยงในแบบ Fieldbus Master: 

DeviceNet,   PROFIBUS DP,  Ethernet/IP 
2.12 สามารถเช่ือมโยงในแบบ Fieldbus Slave: 

PROFINET,  PROFIBUS DP, Ethernet/IP, Allen-Bradley 
Remote I/O, CC-link 
3. เครื่องปอนโปรแกรมควบคุมการทํางาน  จํานวนไมนอยกวา  
1 เครื่อง 

3.1 หนาจอแสดงผลเปนแบบ Graphical color touch 
screen      

3.2 มี Joystick เพ่ือชวยในการควบคุม    
3.3 มีสวิทช Emergency stop        

4. โปรแกรมจาํลองการทํางาน จํานวนไมนอยกวา  50 ชุด 
4.1 เปนโปรแกรมจําลองการทํางานของแขนกลและ

อุปกรณรวมในพ้ืนท่ีทํางาน 
4.2 สามารถจําลองการทํางานของแขนกลไดในขณะ 

offline 
4.3สามารถสรางวัตถุจําลองได 
4.4สามารถสื่อสารระหวางชุดควบคุมแขนกลกับ

คอมพิวเตอรไดโดยผานสายสญัญาณ RS232 หรือ Ethernet 
cable (Cross)  
5.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมตัิใน
อุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 1 Licenses 
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5.1สามารถสรางโมดลูสื่อการเรียนรูในรูปแบบ 
Interactive ได 

5.2สามารถสรางและ Import ไฟลรูปภาพ 3D จาก
ภายนอก เพ่ือนํามาจําลองการทํางานรวมกับวงจรท่ีออกแบบ
ข้ึนมา ได 

5.3สามารถเช่ือมตอตัวทํางานในระบบ Power Fluid กับ
ชุดกลไกเพ่ือจําลองการทํางานรวมกันได 

5.4สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฮดรอ
ลิกสได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน ISO 1219-1 และ  
1219-2 

5.5สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรนิวแม
ติกสได 

5.6สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
แอลซีตามมาตรฐาน IEC ได 

5.7สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
แอลซี ยี่หอ Allen Bradley ได 

5.8สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
แอลซี ยี่หอ Siemens ได 

5.9สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอล
ได โดยตองมี Library ของสัญลักษณเพ่ือชวยในการออกแบบ
ไมนอยกวาดังน้ี Inverters, Logic Gates, Flip-Flops, 
Counters, Shift Registers, Comparators, Switches, 
LEDs, 7-bar Display, Decoders, Multiplexers 

5.10สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา
แบบ One-line ได 

5.11สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา 
AC และ DC ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ NEMA ได 

5.12สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา
ควบคุมได ดวยสญัลักษณตามมาตรฐาน IEC และ JIC 

5.13สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของโปรแกรม 
SFC หรือ GRAFCET ได 

5.14สามารถสรางและจําลองการทํางานของ HMI ใน
รูปแบบ 2D และ 3D ได 

5.15สามารถสรางและจําลองการทํางานของ Control 
Panels ได 

5.16สามารถสรางและแกไขสัญลกัษณของวาลวและ
กระบอกสูบได 

5.17โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ OPC / CAN Bus 
5.18โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ I/O Interface kit  
5.19โปรแกรมมีฟงกช่ันท่ีชวยในการคํานวณหาขนาดของ

อุปกรณ(Component Sizing) 
5.20โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานไดในรูปแบบ 

Dynamic, Realistic และ Visual Simulation ได 
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5.21โปรแกรมสามารถแสดงการทํางานของวงจรและ
อุปกรณในรูปแบบภาพตดั (Cross-Section) ได 

5.22โปรแกรมสามารปรับเวลา Time Step ในการ
จําลองไดตั้งแต 10 มิลลิวินาที จนถึง 0.1 มิลลิวินาที 

5.23สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพ่ือใช
จําลองการทํางานได 

5.24มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชสําหรับ
ประกอบการเรียนรู 

5.25ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting Module 
เพ่ือใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ 

5.26ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools เพ่ือชวย
ในการเรียนรู 

5.27ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาลอกของ
อุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ Bosch 
Rexroth หรือ Danfoss เปนตน 

5.28 ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ 
Modules ตาง ดังน้ี 

•Electrotechnical (AC/DC) 
•Hydraulics / Proportional Hydraulics 
•Pneumatics / Proportional Pneumatics 
•Electrical Controls 
•PLC Ladder Logic, Allen Bradley, Siemens & IEC  
•Sequential Function Chart(SFC/GRAFCET) 
•Digital Electronics 
•Electrotechnical One-line 
•Control Panels & 2D-3D HMI 
•Mechanical Links 
•Fluid Power Component Sizing 
•Electrical Component Sizing 
•Catalogue Manager 
• Manufacturers’ Catalogues 
•Bill of Material & Report 
•OPC Client & OPC Server(CAN Bus) 
•APIs / Script Language 
•Didactic Support 
•Teachware 

5.29มี VCD สอนการใชงานโปรแกรมแนบมาพรอมกับการ
ยื่นซอง 

5.30มีเอกสารคูมือประกอบการเรยีนรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยแนบมาพรอมกับการยื่นซอง 

5.31เปนระบบโปรแกรมท่ีตองใชงานรวมกับ Hard lock 
หรือระบบอ่ืนท่ีปลอดภยัตอการสญูเสยีหรือสูญหายของ
โปรแกรม 
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5.32เปนโปรแกรมท่ีผลติจากบริษัท ท่ีไดรับรองมาตรฐาน 
ISO พรอมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาพรอมกับการยื่นซอง 

5.33เปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย พรอม
หนังสือตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศแนบมาพรอมกับการยืน่ซอง 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.หลังการสงมอบ ผูเสนอราคาไดตองมีการฝกอบรมการใชงาน
ใหกับบุคลกรท่ีเก่ียวของ เปนระยะเวลาไมนอยกวา  2  วัน 
2.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  
3.สงมอบครุภณัฑ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

1.43 ชุดทดลองหมอ
แปลงไฟฟาและการ
ปองกัน 

1 ชุด 1,274,000 1,274,000 คุณลักษณะ 
1.รายละเอียดท่ัวไป 

1.1เปนชุดทดลองท่ีไดรับการออกแบบสําหรับการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ 

1.2ชุดทดลองออกแบบเปนระบบ Panel System ความสูง
มาตรฐาน A4 พิมพสัญลักษณหรอือักษรกํากับไวอยางชัดเจน
ดวยเทคนิคการกัดเซาะรองลงบนผิวหนาของชุดทดลองเพ่ือ
ความคงทนถาวรตลอดอายุการใชงาน  

1.3จุดตอตางๆ เปนแบบ Safety Socket ขนาด 4 mm.  
1.4ชุดรีเลยปองกันหมอแปลงไฟฟากําลังจะตองสามารถใช

ทดลองเก่ียวกับ 
1.4.1การปองกันการลัดวงจรดานปฐมภูมิของหมอ

แปลง (primary short circuit protection) 
1.4.2การปองกันการลัดวงจรดานทุติยภูมิของหมอ

แปลง(secondary short circuit protection) 
1.4.3การปองกันหมอแปลงแบบผลตาง (Differential 

Protection) 
1.5ตัวรีเลยปองกันจะตองมีฟงช่ันการทํางานเปนตาม

มาตรฐานของ ANSI 
1.6ตัวรีเลยเปนผลิตภัณฑในกลุมประเทศ อเมริกา ยุโรป 

หรือ ญี่ปุน 
1.7บริษัทผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจาก

ผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทนในประเทศโดยแสดง
เอกสารรับรองเพ่ือรองรับบริการหลังการขายในวันยื่นซองสอบ
ราคา 

1.8มีคูมือการใชงานรีเลยแบบตางๆ และ คูมือใบงานการ
ทดลองมีหัวขอดังน้ี 

1.8.1การปองกันการลัดวงจรดานปฐมภูมิของหมอ
แปลง (primary short circuit protection) 

1.8.2การปองกันการลัดวงจรดานทุติยภูมิของหมอ
แปลง(secondary short circuit protection) 
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1.8.3 การปองกันหมอแปลงแบบผลตาง 
(Differential Protection) 
2.รายละเอียดทางเทคนิค 
   2.1ชุดทดลองปองกันหมอแปลงไฟฟา (Transformer 
Protection) เปนชุดทดลองท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1.1รีเลยปองกันหมอแปลง (Current Differential 
Protection Relay)   จํานวน  1  ชุด   

มีคุณสมบัตดิังตอไปน้ี 
2.1.1.1 Type : Microprocessor-based 
2.1.1.2 Function 87 Three Phase Current 

Differential. 
2.1.1.3 Function 50 Instantaneous 

Overcurrent. 
2.1.1.4 Function 51 Time Overcurrent. 
2.1.1.5 Event and Disturbance Records.  
2.1.1.6 Digital Input/Output Relays  :  

2 Inputs / 5 Outputs  
2.1.1.7 รองรับการสื่อสารแบบ MODBUS RTU. 
2.1.1.8 มีปุมกดสําหรับโปรแกรมตั้งคาการทํางาน

ดานหนาไมนอยกวา 8 ปุม 
2.1.1.9 มีไฟแสดงสถานะของรีเลยและการเกิด 

Fault ดานหนา ไมนอยกวา 8 สถานะ  
2.1.1.10 มีจอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัด  
2.1.1.11 มี User Communications Port  แบบ 

EIA-232 อยางนอย 2 Port 
2.1.1.12 สามารถตั้งคา Relay Setting ดวย 

Software ผานคอมพิวเตอร 
2.1.1.13 สามารถตั้งคา Relay Setting ไดในกรณี

ท่ีไมมี software โดยใช ASCII terminal. 
2.1.2 แบบจําลองหมอแปลง จํานวน  1  ชุด   

2.1.2.1 หมอแปลงไฟฟาเปนหมอแปลง 3 เฟส 
พิกัด 300 VA   

2.1.2.2 ขดลวดดานปฐมภมูิและทุติยภูมิมพิีกัด
แรงดัน380V และ220V 

2.1.2.3 หมอแปลงไฟฟาสามารถจําลองสภาวะ 
fault ท่ีขดลวดของหมอแปลง เพ่ือใหรีเลยปองกันแบบวัด
คากระแสผลตางสามารถทํางานตามคาท่ีปรับตั้งไวได 
    2.2 AC Power Supply  จํานวน  1  ชุด 
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลบัปรับคาไดและแบบคงท่ี ใช
สําหรับเปนแหลงจายแรงดันเพ่ือปอนใหกับเครื่องกลไฟฟา
กระแสสลับเพ่ือการทดสอบ 

2.2.1 Power Requirement 220/380V, 50Hz 
2.2.2 Service 1 phase plug 2 units 
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2.2.3 Protection with high sensitive 
magneto thermal as over load protection differential 
automatic circuit breaker as short circuit protection 

2.2.4 Emergency Switch Mushroom push 
bottom Output Supply Section 

2.2.5 Three phase Adjustable Output 0-
400V, 3A (with ON-OFF switch, high sensitivity 
magneto thermal as protection, voltmeter and 
ammeter in three phase indicator) 

2.2.6 AC Output 220V, 3A (with ON-OFF 
switch, overload protection, voltmeter and ammeter 
in three phase indicator) 
    2.3 หมอแปลงวัดกระแส (Current Transformer)   
จํานวน 2 ชุด 

2.3.1ตองมีขนาดพิกัดกระแสดาน primary เปน 
0.5 , 1 A  

2.3.2ตองมีขนาดพิกัดกระแสดาน Secondary 1A   
2.3.3ตองสามารถใชกับความถ่ี 50Hz ได 
2.3.4หมอแปลงจะตองมีคา 10 VA 

   2.4 แบบจําลองเซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker 
Module) จํานวน 2 ชุด 

2.4.1 สามารถใชงานไดท่ีพิกัดแรงดัน 380V 
2.4.2 สามารถใชงานไดท่ีพิกัดกระแส 5A 
2.4.3 สามารถสั่งการปด/เปด หรือตัดวงจรดวยการสั่ง

การระยะไกลได 
2.4.4 สามารถสั่งการปด/เปด หรือตัดวงจร ดวยระบบ

ก่ึงอัตโนมัติได 
    2.5 แบบจําลองการลัดวงจร (Fault Simulator 
Module) จํานวน 1 ชุด 

2.5.1 สามารถจําลองการลัดวงจรแบบ 1 สายลงดิน
(Single line to ground fault) ได  

2.5.2 สามารถจําลองการลัดวงจรแบบ 2 สายลงดิน
(Double line to ground fault)ได 

2.5.3 สามารถจําลองการลัดวงจรแบบระหวางสาย 
(Line-to-Line Fault)ได 

2.5.4 สามารถจําลองการลัดวงจรแบบ 3 สาย (Three 
phase fault) ได 
   2.6 Energy Analyzer Meter จํานวน  2  ชุด 

2.6.1 แสดงผลเปนแบบดิจิตอล 
2.6.2 ขนาดไมนอยกวา 96 x 96 มม. 
2.6.3 วัดแบบ 1 เฟส 2 สาย , 3 เฟส 3 สาย และ  

3 เฟส 4 สาย 
2.6.4 แรงดันไฟอินพุต 220V , 380V 
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2.6.5 สามารถเลือกคา CT Secondary (5A และ 1A)  
2.6.6 สามารถวัดแรงดัน (V), กระแส (A), ความถ่ี (Hz), 

กําลังไฟฟา (kW, kVAr, kVA ), คา Power Factor    
   2.7 Resistive Load จํานวน  1  ชุด 
ภาระแบบตัวตานทานแยกอิสระจากกันจํานวน 3 ชุด ปรับ
ระดับคาความตานทานได 7 ระดบั สามารถตอเปนแบบอนุกรม
หรือแบบขนาน ใชกับระบบแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส 

2.7.1 ขนาดพิกัดกําลัง 3X400 W 
2.7.2 ขนาดพิกัดแรงดัน 220/380 V 

   2.8 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล  จํานวน 1 ชุด 
2.8.1 มี Processor แบบ Core i3 ความเร็ว 3.0 GHz. 

หรือดีกวา 
2.8.2 ฮารดดิสก ขนาดไมนอยกวา 500 GB   
2.8.3 หนวยความจําแรม ขนาด 4 GB DDR3  
2.8.4 มีชุด DVD - RW  หรือดีกวา 
2.8.5 คียบอรดเปนแบบมาตรฐาน    
2.8.6 มีพอรตเช่ือมตอแบบอนุกรม ไมนอยกวา 1 

พอรต และมี USB PORT ไมนอยกวา 4 พอรต 
2.8.7 จอคอมพิวเตอรแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 

18.5 น้ิว   
   2.9 โตะปฏิบัติการทดลอง จํานวน 1 ชุด   

2.9.1 เปนโตะปฏิบัติการทดลองขนาด 800 x 1,800 x 
800 มม.  

2.9.2 พ้ืนโตะทําดวยไมเน้ือแข็งหรือไมปาติเกิล มคีวาม
หนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนท้ังสองดาน ปด
ขอบโตะท้ัง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม. 

2.9.3 พ้ืนโตะมีขนาด W1800 มม. x D 800 มม. 
ความหนาไมนอยกวา 28 มม. 

2.9.4 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50 
มม. หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลอืบสีอีพอกซี่ผานขบวนการ
อบความรอน 

2.9.5 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ 
2.9.6 ลักษณะตัวคานเช่ือมยดึตดิกันท้ัง 4 ดาน พรอม

ท้ังมีคานรองรับนํ้าหนักพ้ืนโตะ ตามแนวความกวางของพ้ืนโตะ 
2.9.7 ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะโดยใชสกูร 

ยึดท้ัง 4 ดาน 
2.9.8 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 

20 มม. 
2.9.9 ความสูงจากพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะดานบน มีความ

สูง 800 มม. 
   2.10 Panel Frame  จํานวน  1  ชุด 
         2.10.1 Rack อลูมิเนียมแบบ 2 ช้ัน สําหรับติดตั้งแผง
ทดลองตางๆ มีความสูงมาตรฐาน A4 
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   2.11 สายตอวงจร จํานวน  1 ชุด 
         2.11.1 ชุดสายเสียบทดลองมีขนาดหัวเสยีบ 4 mm 
Safety มีขนาดและสีตางๆ จํานวน 60 เสน 
3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

3.1 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป 
3.2 มีคูมือใบงานการทดลอง จํานวน 1 ชุด 
3.3 มีคูมือครู (เฉลยใบงานประกอบการฝก) จํานวน 1 ชุด 
3.4 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ 
3.5 ผูขายตองจัดใหมีการอบรมกับคณาจารยและเจาหนาท่ี

ผูเก่ียวของ หลังจากสงมอบงานแลว 
1.44 เครื่องเทอรโมกราวิ

เมทรีอะนาลิซสิ
v(TGA) 

1 เครื่อง 2,000,000 2,000,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องมือสาํหรับวิเคราะหหาองคประกอบของ

ตัวอยาง เชน ความช้ืน  ปริมาณสารระเหยความช้ืน  เปนตน 
ใชงานไดดีท้ังตัวอยางชนิดของแข็ง ของเหลว ผง แผนฟลม เสน
ใย 

2.ตัวเครื่อง TGA มีระบบเครื่องช่ังชนิด Top-loading 
balance ซึ่งสะดวกและงายตอการใสตัวอยาง 

3.ระบบการช่ังนํ้าหนัก (Ultra-microbalance) จะเปนการ
ช่ังตัวอยางในแนวดิ่ง (Vertical Design) โดยมีการออกแบบให
ระบบการใสตัวอยางอยูเหนือระบบการช่ัง 

4.เตาเผาทําจากวัสดุ Alumina ซึง่ชวยใหทนทานตอการ
กัดกรอนหรือดีกวา 

5.เครื่องสามารถตั้งอัตราการเพ่ิมอุณหภูมไิดตั้งแต 0.1 
องศาเซลเซยีสตอนาทีจนถึง 200 องศาเซลเซยีสตอนาทีหรือ
มากกวา 

6.สามารถทําอุณหภมูิไดตั้งแตอุณหภูมิหองถึง 1000 OC 
หรือกวางกวา เมื่อใชระบบทําความเย็น Chiller ในการทํา
ความเย็น 

7.มีคาความถูกตองของการวัดอุณหภูมิ (Temperature 
Accuracy) ผิดพลาดไมเกิน +/- 1 OC  

8.มีคาความแมนยําของการวัดอุณหภูมิ (Temperature 
Precision)  ผิดพลาดไมเกิน +/- 1 OC  

9.ระบบเครื่องช่ังมีคาการอานละเอียดถึง (Balance digital 
resolution) 0.2 ไมโครกรัมหรือดกีวา  

10.มีคาความถูกตองของการช่ังนํ้าหนัก (Balance 
Accuracy) ผิดพลาดไมเกิน +/- 0.05%  

11.มีคาความแมนยําของการช่ังนํ้าหนัก (Balance 
Precision) ผิดพลาดไมเกิน +/- 0.03%  

12.มีคาคงท่ีของ Baseline ต่ํากวา 50 ไมโครกรมั โดยการ
ทดสอบท่ีสภาวะอุณหภูมติั้งแต 50 C ถึง 500 C ดวยอัตราเร็ว
ของอุณหภูมิเทากับ 20 C/min ดวยถวยภาชนะบรรจุตัวอยาง 

13.เครื่องมีการควบคมุแกสดวยระบบ Mass Flow 
Control ซึ่งถูก Build-In อยูภายในตัวเครื่องเพ่ือลดปญหาการ
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ดูแลรักษาในระยะยาว 
14.โดยสามารถสลับเปลี่ยนชนิดของแกสและปรบัอัตราการ

ไหลของแกสไดโดยผานซอฟแวร  
15.โปรแกรมในการควบคุมมคีุณสมบัติดังน้ี 

15.1โปรแกรมสามารถเพ่ิมการตั้งคาหรือเพ่ิมอุณหภมูิ
ของ Method ไดในขณะท่ีเครื่องกําลังทําการทดลองอยู  

15.2โปรแกรมมาตรฐานสําหรับการคํานวณผลการ
วิเคราะหโดยแสดงคาเปนเปอรเซน็ตของนํ้าหนักและ ปรับสเกล
ใหม (Re-scale) และ คํานวณ Multiple Derivative  ได โดย
สามารถทํา Derivative ไดมากกวา 6 อันดับข้ึนไป 

15.3โปรแกรมสามารถเรียกแสดงกราฟของ 
Reference ท่ีตองการนํามาเปรยีบเทียบกับกราฟของตัวอยาง
ไดในขณะทําการทดลอง 
16.ชุดควบคุมการทํางานพรอมพิมพผล 
    16.1 คอมพิวเตอร 
-DELL Computer with Windows 7, License 
-Corei5, 4 GB RAM, 500 GB. Hard Drive, 21" LED 
Monitor, DVD ROM  จํานวน 2 ชุด 

16.2Color Printer 
16.3เครื่อง UPS 3 KVA   จํานวน 1 เครื่อง 
16.4UPS 1.5 KVA  จํานวน 1 เครื่อง 
16.5กาซไนโตรเจนพรอมถังและชุดหัวปรับความดัน  

อยางละ 1ชุด 
16.6กาซออกซิเจนพรอมถังและชุดหัวปรับความดัน   

อยางละ 1ชุด 
17.ชุดอุปกรณประกอบ 

17.1 เครื่องวิเคราะหสารโดยใชแสงอินฟราเรด 
17.1.1 แหลงกําเนิดแสงอินฟราเรดเปนชนิดเทียบเทา

หรือดีกวา hot-spot stabilization ใหความเขมแสงสูงและ
คงท่ี 

17.1.2 มีระบบปองกันความช้ืนโดยมีการ Sealed และ
มีสารดูดความช้ืนภายในเครื่องเพ่ือปองกันอันตรายตอระบบออ
ฟติก 

17.1.3 ชวงการใชงานของเครื่องอยางนอย 6,500 – 
550 cm-1 หรือดีกวา 

17.1.4 ชุดตรวจวัดแสงอินฟราเรด (Detector) มีตัว
ตรวจวัดมาตรฐานเปนชนิด Deuterated Triglycine 
Sulphate (DTGS) 

17.1.5 ระบบ Interferometer เปนชนิด  Dynascan 
Michelson Interferometer  หรือ เปนแบบ   Fixed mirror-
pair  มีการปรับระบบกระจกเคลือ่นท่ีโดยอัตโนมัติ 
(Automatic alignment)  ปองกันสั่นสะเทือนจากภายนอก  

17.1.6 คาความละเอียดในการแยกพีค (Spectral 
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Resolution)  0.5 cm-1  
17.1.7 อัตราสวนสัญญาณตอคลื่นรบกวน (Signal - to 

- noise ratio ) เมื่อวัดแบบ Peak - to –peak ท่ี 4 cm -1 ใน
เวลา 1 นาทีวัดได 50,000 : 1 หรือดีกวา 

17.1.8 เปนชุดอุปกรณท่ีเปนแบรนดเดียวกันกับอุปกรณ
หลักเพ่ืองายตอการบํารุงรักษา 

17.1.9 โปรแกรมควบคุมการทํางานมีคณุลักษณะดังน้ี 
17.1.9.1  มีฟงกช่ันในการจัดการสเปคตรัมอยาง

นอยดังน้ี Absorbance, % Transmittance, derivative,  
normalization, Difference, smooth, arithmetic, ATR 
correction, peak area/height, Data tune up, equations 
ไดเปนตน 

17.1.9.2  มีโปรแกรมเปรียบเทียบ (Compare) 
ความเหมือน ของสเปคตรมัของสารตัวอยาง กับสารอางอิงได  

17.1.9.3  มีฟงกช่ันการลบพีครบกวนของนํ้า 
และคารบอนไดออกไซดท่ีอยูในบรรยากาศโดยอัตโนมตัิ
(Atmospheric Compensation 

17.1.9.4 สามารถตรวจสอบคารอยละความช้ืน
ภายในเครื่อง (Humidity indicator) และแสดงเปนตัวเลขได
จากซอฟทแวร 
   17.2 ภาชนะบรรจุตัวอยางทําจากวัสดุอลูมินา ขนาด 180 
ไมโครลติร จํานวน 45 อัน 

17.3 อุปกรณคีบช้ินตัวอยาง    จํานวน 5 อัน 
17.4 ชุดอุปกรณตักตัวยอยาง  จํานวน 5 อัน 
17.5 สารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ Alumel 

Reference Material จํานวน 1 ชุด 
17.6 สารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ Nickel 

Reference Material จํานวน 1 ชุด 
17.7 สารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ Perkalloy 

Reference Material จํานวน 1 ชุด 
17.8 สารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ Iron 

Reference Material จํานวน 1 ชุด 
17.9สารมาตรฐานสาํหรับการสอบเทียบ Calibration 

Weight จํานวน 1 ชุด 
17.10 ชุดยึดแผน windows (Demountable cell 

holder )  จํานวน 1ชุด 
17.11 ชุดบดสารตัวอยางขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอย

กวา 65 mm จํานวน 1ชุด 
17.12 ชุดอัดเม็ดสารตัวอยาง (Hydraulic KBr press) 

ขนาด 15 ตัน  จํานวน 1ชุด 
17.13 ชุดเบาอัดลมตัวอยาง (KBr die) ขนาด 7  mm

จํานวน 1ชุด 
17.14 โตะวางเครื่องเพ่ือความเสถียรตอระบบของเครื่อง
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เครื่องวิเคราะหนํ้าหนักของสารดวยความรอน จํานวน 1 ชุด 
17.15 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน 1 ชุด 

18. หนังสือคูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน  1 ชุด 
19. เงือนไขประกอบ 

19.1 มีเอกสารการเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรง
จากผูผลิตโดยตรง 

19.2 ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากความบกพรองของ
ตัวเครื่องมือดังกลาวขางตน บริษัทจะรับประกันคุณภาพ  2 ป
หรือมากกวา โดยไมคิดคาอะไหลและคาบริการ 

19.3 มีการตดิตั้งและอบรมการใชงานเครื่อง โดยเจาหนาท่ี
ท่ีผานการอบรมจากผูผลิตโดยตรงโดยมเีอกสารรับรอง 

19.4 กําหนดสงของภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสั่งซื้อ 
19.5 บริษัทผูขายสาธิตและอบรมการใชงานใหแกผูใชงาน

จนกระท่ังสามารถใชงานได 
19.6 เปนผลติภณัฑจากยุโรปหรืออเมรกิา 

1.45 เครื่องวัดคา
ออกซิเจนในนํ้า 

1 เครื่อง 33,000 33,000 คุณลักษณะ 
1. มีชวงการวัดคา (Range) ไมนอยกวา 15 ppm 
2. มีคาความละเอียด (Resolution) 0.01 ppm 
3. มีคาความถูกตอง (Accuracy) ±1.5% ของมาตรเต็ม 
4. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
5. แสดงผลดวยหนาจอ LCD 
6. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําได 
7. สามารถทําการคาลเิบรทได 
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน 
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน 
10. รับประกันคณุภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป 

1.46 เครื่องวัดคาการ
ดูดกลืนแสง 

1 เครื่อง 175,000 175,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องสําหรับวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของสารโดย
วัดคาการดดูกลืนแสงมีระบบทางเดินแสงชนิด Ratio-Beam 
2. ควบคุมการทํางานดวยระบบ Microprocessor โดยมีหนา
จอแสดงผลแบบ LCD เครื่องโดยมีฟงกช่ันในการทํางาน 4 
ฟงกช่ันคือ Photometry, Wavelength scan, Time scan 
และ Multi-wavelength 
3. สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 190 ถึง 
1,100 นาโนเมตร 
4. คาความถูกตองของความยาวคลื่น (Wavelength 
Accuracy) คลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1นาโนเมตร ท่ีความยาว
คลื่น 484.6 นาโนเมตร 
5. คาความเท่ียงตรงในการทําซ้ําของการวัดความยาวคลื่น ± 
0.5 นาโนเมตร 
6. มีตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Silicon photodiode 
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7. หลอดกําเนิดแสงชนิดXenon flash lamp 
8. มีชวงในการวัดแสงดังน้ีคือ 

Absorbance (Abs)    ในชวง -3  ถึง   3.000 Abs 
Transmittance (%T) ในชวง  0  ถึง   300 %T 
Concentration ในชวง 0.000   ถึง   9.999  

9. มีคาความถูกตองในการวัดแสง (Photometric Accuracy) 
±0.003  Abs ในชวงการวัดตั้งแต  0   ถึง  0.5 Abs 
±0.005  Abs ในชวงการวัดตั้งแต  0.5 ถึง  1.0 Abs 
10. มีคาความผิดพลาดในการวัดซ้าํ (Photometric 
Repeatability) ± 0.002  Abs    ในชวงการวัดตั้งแต 0   
ถึง  1.0 Abs 
11.สามารถวิเคราะหหาความเขมขนโดยการทํา calibration 
curve ไดถึง 20 จุด 
12. สามารถวัดแบบ Multi-wavelength ไดสูงสดุถึง 6 
wavelength 
13. มีชองสําหรับใสเซลลแบบหมนุอัตโนมัติ 6 ชอง 
(Automatic 6-cell turret)  
14.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน ISO 9001 

1.47 เตาอบไฟฟา สตีม 
ELEM140-3 

1 เครื่อง 450,000 450,000 คุณลักษณะ 
1.ตัวเครื่องเปนสแตนเลส 
2.ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) 90 x 80 x 100 ซม. 
3.ระบบควบคุมเครื่องดวยมือ 
4.มีระบบพนไอนํ้า 
5.มีพัดลมหมุนไปกลับซึ่งจะชวยใหการอบและน่ึงสมบูรณ 
6.สามารถปรับแรงพัดลมไดไมนอยกวา 9 ระดับ 
7.ขนาดถาดท่ีใช 40 x 60 ซม. (1/1 GN) 
8.ปกรับตะแกรงซาย-ขวา ตามความลึกของหองอบ 
9.มีระบบกันนํ้ามาตรฐาน IP X5 
10.ประตูเปดแบบ 2 จังหวะ เปดกวางได 110 องศา และ 180 
องศา 
11.มีหลอดไฟใหความสวางภายในดวยหลอดฮาโลเจน 
12.กําลังไฟฟาไมนอยกวา 18 กิโลวัตต 
13.ใชไฟฟา 380 โวลต 50 เฮิรตซ 
14.มีโตะสแตนเลสรองรับสาํหรับวางเตา และสามารถเสียบถาด
ได สําหรับวางเตา 
15.ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) 100 x 85 x 50 ซม. พรอมกัน
เปอนสูง 15 ซม. 
16.ขาใชสแตนเลสกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ½ น้ิว พรอม
ขาปรับระดับได จํานวน 4 ขา   ทําจากอัลลอยแบบตัน  
17.รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
18.มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ฉบับจริง
จากบริษัทเจาของผลิตภณัฑหรือตวัแทนเจาของผลิตภัณฑใน
ประเทศไทยอยางเปนทางการโดยตรง โดยระบุหนวยงานผูซื้อ
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อยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการบริการหลังการขาย 
1.48 ชุดทดลองระบบ 

ออโตเมช่ัน 
1 ชุด 2,000,000 2,000,000 คุณลักษณะ 

ใน 1 ชุดประกอบดวย 
1.ชุดฝกระบบการควบคุมอัตโนมตัิพรอมโปรแกรม  จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชุด 
2.ชุดฝกระบบสายพานคดัแยกวัตถุดิบอัตโนมตั ิ จํานวน 
ไมนอยกวา 4 ชุด 
3.ชุดฝกระบบจายและเจาะช้ินงาน จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
4.ชุดฝกปฏิบัติการคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานแบบ
ดิจิตอลพ้ืนฐาน    จํานวนไมนอยกวา 8  ชุด 
5.ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัส    จํานวน 
ไมนอยกวา 8 ชุด 
6.โปรแกรมควบคุมการทํางานแบบ SCADA สําหรับการเรียนรู
และใชงาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 
7.ชุดอุปกรณวิช่ันเซนเซอรสําหรับระบบตรวจจับภาพอัตโนมตัิ
จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
8.ชุดคอมพิวเตอรประมวลผลกลาง  จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 
9.เครื่อง 3D ปริ้นเตอร   จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
รายละเอียดท่ัวไป 
•ชุดฝกทดลองท่ีนําเสนอตองผลติข้ึนภายใตมาตรฐาน ISO หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืน โดยแนบเอกสารประกอบมาพรอมกับการ
ยื่นซอง 
•ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศพรอมแนบเอกสาร
ประกอบมาพรอมการยื่นซองเพ่ือการบริการหลังการขายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
•มีเอกสารประกอบการเรยีนรูท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ท่ีมีเน้ือหาและรูปภาพท่ีตรงกับชุดฝกท่ีนําเสนอ 
•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณัฑ
เรียบรอยแลว  
•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธท่ีจะขอเรียกดคูรุภณัฑ
บางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือใหเปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง 
รายละเอียดทางเทคนิค 
1. ชุดฝกระบบการควบคมุอัตโนมตัิพรอมโปรแกรม   
จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  
ซึ่งแตละชุดจะประกอบดวยอุปกรณและหัวขอการเรียนรู ดังน้ี 
หัวขอการเรียนรู 

•เรียนรูการตอวงจรเพ่ือควบคุมระบบไฟฟาและกลไก 
•ระบบการจายช้ินงานเขาสูระบบสายพานอัตโนมัติ  
•เรียนรูการตรวจจับวัตถุดบิบนสายพาน 
•เรียนรูการคัดแยกวัตถุดิบบนระบบสายพาน 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 192 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

•เรียนรูการประยุกตการทํางานของระบบสายพานรวมกับ 
ตัวทํางานระบบนิวแมติกส 

•เรียนรูการประยุกตการทํางานของระบบสายพานแบบ
อัตโนมัต ิ

•เรียนรูการควบคุมระบบสายพานดวย PLC 
1.1 มีชุดสายพานพรอมชุดมอเตอรขับ  จํานวนไมนอยกวา 

1 ชุด 
1.2มีชุดจายช้ินงานวัตถุดิบ   จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด    
ประกอบดวย 

1.2.1ชุดแม็กกาซีนใสช้ินงาน ซึ่งสามารถบรรจุช้ินงาน
ได ไมนอยกวา 5 ช้ิน 

1.2.2กระบอกสูบสําหรับดันช้ินงานออกจากแม็กกาซีน 
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 

1.2.3เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงการทํางานของ
กระบอกสูบ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 

1.2.4ออปติคอลเซ็นเซอรเพ่ือตรวจเช็คช้ินงานใน 
แม็กกาซีน จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 

1.3 มีชุดอุปกรณตรวจจับเพ่ือแยกประเภทช้ินงานบน
สายพาน  จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 

1.4ชุดเสาไฟแสดงสญัญาณ แบบสามสี  จํานวนไมนอยกวา 
1 ชุด 

1.5 มีชุดกระบอกสูบสําหรับดันช้ินงานวัตถุดิบ พรอมชุด
ติดยึดบนสายพาน  จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

1.6มีชุดสวานเจาะช้ินงาน  จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด     
ประกอบดวย 

1.6.1ชุดสวานไฟฟา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
1.6.2กระบอกสูบแบบแกนคูสําหรบัยกสวาน ข้ึน-ลง 

จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
1.6.3 เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงการทํางานของ

กระบอกสูบ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
    1.7มีชุดวาลวนิวแมติกสไฟฟา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด     
ประกบดวย 

1.7.1 วาลว 5/2 แบบสั่งงานดวยไฟฟาท้ังสองดาน 
จํานวนไมนอยกวา 1  ตัว 

1.7.2 วาลว 5/2 แบบสั่งงานดวยไฟฟา ดันกลับดวย
สปริง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว 

1.7.3 ฐานจายลมรวม จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
   1.8 ท่ีอุปกรณ ไฟฟาแตละตัวมีขอตอสายไฟแบบสวมตอ
ไดไวขนาดมาตรฐาน 4 มม. 
   1.9 ชุดกรองและปรับระดับแรงดันลม   จํานวนไม
นอยกวา 1 ชุด 
   1.10 กลองใสช้ินงานแยกประเภท จํานวนไมนอยกวา 2 
กลอง 
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   1.11 ชุด PLC ควบคุม ขนาด 16 อินพุท /16 เอาทพุท 
หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1 ชุด 
   1.12 สายไฟสําหรับตอวงจร แบบ บานานา ขนาด 4 มม. 
จํานวนไมนอยกวา  50 เสน 
   1.13 ชุดฐานวางยึดระบบ  จํานวนไมนอยกวา  1  ชุด    
ประกอบดวย 

1.13.1 แผงอลูมิเนียมโปรไฟล สําหรับยึดติดอุปกรณ 
ขนาดไมนอยกวา 300 x 600 มม.  

1.13.2 ชุดโครงขาตั้ง แบบอลูมเินียมโปรไฟล จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชุด 

1.13.3  มีลอ ท่ีสามารถล็อกได  จํานวนไมนอยกวา  
4 ลอ 

1.14 ปมลมแบบเงียบ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
1.15 มีเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู       จํานวนไม

นอยกวา 1 ชุด 
1.16 โปรแกรมจําลองระบบควบคุมอัตโนมัติ  จํานวนไม

นอยกวา 1 ชุด 
1.16.1. สามารถสรางโมดลูสื่อการเรียนรูในรูปแบบ 

Interactive ได 
1.16.2. สามารถสรางและ Import ไฟลรปูภาพ 3D 

จากภายนอก เพ่ือนํามาจาํลองการทํางานรวมกับวงจรท่ี
ออกแบบข้ึนมา ได 

1.16.3. สามารถเช่ือมตอตัวทํางานในระบบ Power 
Fluid กับชุดกลไกเพ่ือจําลองการทํางานรวมกันได 

1.16.4. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
วงจรไฮดรอลิกสได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน ISO 1219-1 
และ 1219-2 

1.16.5. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจร
นิวแมติกสได 

1.16.6. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
โปรแกรมพีแอลซีตามมาตรฐาน IEC ได 

1.16.7. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
โปรแกรมพีแอลซี ยี่หอ Allen Bradley ได 

1.16.8. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
โปรแกรมพีแอลซี ยี่หอ Siemens ได 

1.16.9. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจร
ดิจิตอลได โดยตองมี Library ของสัญลักษณเพ่ือชวยในการ
ออกแบบไมนอยกวาดังน้ี Inverters, Logic Gates, Flip-
Flops, Counters, Shift Registers, Comparators, 
Switches, LEDs, 7-bar Display, Decoders, Multiplexers 

1.16.10. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
วงจรไฟฟาแบบ One-line ได 

1.16.11. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
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วงจรไฟฟา AC และ DC ดวยสญัลักษณตามมาตรฐาน IEC และ 
NEMA ได 

1.16.12. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
วงจรไฟฟาควบคุมได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ 
JIC 

1.16.13. สามารถเขียนและจําลองการทํางานของ
โปรแกรม SFC หรือ GRAFCET ได 

1.16.14. สามารถสรางและจาํลองการทํางานของ HMI 
ในรูปแบบ 2D และ 3D ได 

1.16.15. สามารถสรางและจาํลองการทํางานของ 
Control Panels ได 

1.16.16. สามารถสรางและแกไขสญัลักษณของวาลว
และกระบอกสูบได 

1.16.17. โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ OPC / 
CAN Bus 

1.16.18. โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ I/O 
Interface kit  

1.16.19. โปรแกรมมีฟงกช่ันท่ีชวยในการคํานวณหา
ขนาดของอุปกรณ(Component Sizing) 

1.16.20. โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานไดใน
รูปแบบ Dynamic, Realistic และ Visual Simulation ได 

1.16.21. โปรแกรมสามารถแสดงการทํางานของวงจร
และอุปกรณในรูปแบบภาพตัด (Cross-Section) ได 

1.16.22. โปรแกรมสามารปรับเวลา Time Step ใน
การจําลองไดตั้งแต 10 มิลลิวินาที จนถึง 0.1 มิลลิวินาที 

1.16.23. สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพ่ือ
ใชจําลองการทํางานได 

1.16.24. มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพ่ือใช
สําหรับประกอบการเรยีนรู 

1.16.25. ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting 
Module เพ่ือใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ 

1.16.26. ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools 
เพ่ือชวยในการเรียนรู 

1.16.27. ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาล
อกของอุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ 
Bosch Rexroth หรือ Danfoss เปนตน 

1.16.28. ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries 
และ Modules ตาง ไมนอยกวาดงัน้ี เชน Electrotechnical 
(AC/DC), Hydraulics / Proportional 
Hydraulics,Pneumatics / Proportional Pneumatics, 
Electrical Controls, PLC Ladder Logic, Allen Bradley, 
Siemens & IEC, Sequential Function 
Chart(SFC/GRAFCET),Digital Electronics, 
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Electrotechnical One-line, Control Panels & 2D-3D 
HMI, Mechanical Links, Fluid Power Component 
Sizing, Electrical Component sizing, Catalogue 
Manager, Manufacturers’ Catalogues, Bill of Material 
& Report, OPC Client & OPC Server(CAN Bus), APIs / 
Script Language, Didactic Support, Teachware 

1.16.29. มี VCD สอนการใชงานโปรแกรม พรอมแนบ
มาพรอมกับการยื่นซอง 

1.16.30. มีเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย พรอมแนบมาพรอมกับการยื่นซอง 

1.16.31. ชุดโปรแกรมควบคุมการทํางานสําหรับชุด
ปฏิบัติการระบบอัตโนมตัิตองมีใบแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
จากบริษัทผูผลติหรือตัวแทนจําหนายในประเทศและใบรบัรอง
มาตรฐาน  ISO  พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่นซอง 
2.ชุดฝกระบบสายพานคดัแยกวัตถุดิบอัตโนมตั ิ จํานวนไม
นอยกวา 4 ชุด 

2.1.เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพ่ือการ
ประยุกตใชงานระบบ PLC 

2.2.สามารถเรียนรูแยกประเภทช้ินงานได 3 ประเภท 
ไดแก สีแดง, สีดํา และ อลมูิเนียม 

2.3.มีอุปกรณตรวจจับทางอุตสาหกรรมตางๆ ไมนอยกวา 
3 แบบ ใหเลือกใชงาน 

2.4.มีจุดเช่ือมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก 

2.5. โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปร
ไฟล 

2.6. มีชุดสายพานลําเลยีงท่ีมีขนาดความยาวไมนอยกวา 
600 มม. จํานวน 1 เสน พรอมมอเตอรขับแบบดซีี 24 โวลต 

2.7. มีอุปกรณตรวจจับแบบ อินดกัทีฟ ไมนอยกวา 1 ตัว 
2.8. มีอุปกรณตรวจจับ แบบคาปาซิทีฟ ไมนอยกวา 

1 ตัว 
2.9.มีอุปกรณตรวจจับ แบบ ออปติคอล  ไมนอยกวา 

1 ตัว 
2.10.มีอุปกรณตรวจจับแบบ หรดีสวิทช  ไมนอยกวา 4 

ตัว 
2.11. มีสวิทชกดสั่งงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว 
2.12. มีสวิทชฉุกเฉิน จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
2.13. มีกระบอกสูบทํางานสองทาง จํานวนไมนอยกวา  

1 ตัว 
2.14. มีวาลวควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ จํานวน

ไมนอยกวา 1 ตัว 
2.15. มีแหลงจายไฟขนาด 24 โวลต พรอมมีระบบ

ปองกันการลัดวงจร 
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2.16. มีเอกสารประกอบการเรียนรู จํานวนไม
นอยกวา 1 ชุด 

2.17.มีจํานวนช้ินงานทดสอบตางชนิด จํานวนไม
นอยกวา 6 ช้ิน 
3.ชุดฝกระบบจายและเจาะช้ินงาน จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 

3.1.เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพ่ือการ
ประยุกตใชงานระบบ PLC 

3.2.สามารถเรียนรูการควบคมุแบบลําดับในการจาย
ช้ินงานออกจากแม็กกาซีน และ เจาะช้ินงาน จากน้ันจึงดัน
ช้ินงานออกจากตําแหนงเจาะ 

3.3.มีจุดเช่ือมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม. 
3.4. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
3.5. โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปร

ไฟล 
3.6. สามารถทํางานรวมกับระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบ

อัตโนมัตไิด 
3.7.มีแม็กกาซีนบรรจุช้ินงานท่ีสามารถบรรจุช้ินงานไดไม

นอยกวา 6 ช้ิน 
3.8. มีหรีดสวิทช ไมนอยกวา 6 ตัว 
3.9.มีวาลวปรับอัตราการไหล ไมนอยกวา 6 ตัว 
3.10.มีกระบอกสูบดันช้ินงานจากแม็กกาซีน ไมนอยกวา 

1 ตัว 
3.11.มีมอเตอรกระแสตรงขนาด 24 V เพ่ือเจาะช้ินงาน 

จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
3.12.มีกระบอกสูบแบบแกนคูเพ่ือเลื่อยนเจาะช้ินงาน 

จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
3.13.มีกระบอกสูบดันช้ินงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
3.14. มีสวิทชกดสั่งงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว 
3.15. มีวาลวควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ จํานวน

ไมนอยกวา 3 ตัววางอยูบนฐานจายลมเดียวกัน 
3.16.มีวาลวเปดปด จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว 
3.17.มีแหลงจายไฟขนาด 24 โวลต พรอมมีระบบปองกัน

การลัดวงจร 
3.18.มีเอกสารประกอบการเรียนรู จํานวนไมนอยกวา 1 

ชุด 
3.19.มีจํานวนช้ินงานทดสอบตางชนิด  จํานวนไมนอย

กวา 6 ช้ิน 
4.ชุดฝกปฏิบัติการคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานแบบ
ดิจิตอลพ้ืนฐาน   จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 
โดยแตละชุดมีรายละเอียดไมนอยกวาดังน้ี : 

4.1.มีจํานวนอินพุตแบบ 24 โวลต ดีซี จํานวนไมนอยกวา 
18 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา 12 จุด 

4.2.มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา  18  จุด และหลอดไฟ 
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LED เอาตพุตไมนอยกวา 12 จุด สําหรับใชในการทดสอบและ
แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC 

4.3.มีเทอรมินอลเช่ือมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ 
Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตรสําหรับเช่ือมตออุปกรณ
ภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได 

4.4.มีหนวยความจําในการโปรแกรม ไมนอยกวา 10,000 
สเตป (Step) 

4.5.มีหนวยความจําขอมลู(Data Memory) ไมนอย 
32,000 เวิรด (Word) 

4.6.มีคําสั่งในการใชงาน ไมนอยกวา 450 คําสั่ง 
4.7.มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพ้ืนฐานไม

นอย 0.55 ไมโครเซคคัน (us) ตอคําสั่ง 
4.8.มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ 

(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตัว 
4.9.มีตัวหนวงเวลา (Timer) ไมนอยกวา 4,095 ตัว และ

ตัวนับไมนอยกวา 4,095 ตัว 
4.10.สามารถรองรับการใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial 

PLC Links เพ่ือสงผานระหวาง PLC Master กับ PLC Slave 
ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม และสามารถรับสงขอมูลระหวาง 
PLC Master กับ PLC Slave ในรูปแบบเครือขายควบคมุการ
ทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Master สามารถรบัสงขอมูล
กับ PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว 

4.11. มีรีเลยสาํหรับสงผานขอมลูระหวาง PLC Master 
กับ PLC Slave  เมื่อใชระบบสื่อสารแบบ  Serial PLC Links 
รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด 

4.12. มีฟงกชันเวลา ไดแกวัน, เดือน, ป, ช่ัวโมง, นาที, 
วินาที เพ่ือประยุกตใชงานในการเขียนโปรแกรมควบคุมการปด-
เปดตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

4.13. สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ
ภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รปูแบบ 

4.14. สามารถรองรับระบบการเช่ือมตออุปกรณ
ภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU 

4.15. PLC สามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรต
สื่อสารแบบ USB 

4.16. มีสายสําหรับเช่ือมตอการติดตอสือ่สารกับ
ไมโครคอมพิวเตอร 

4.17. มีซอตฟแวร(Software) ท่ีเขียนโปรแกรม PLC 
และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC บน
ไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏบัิติการวินโดวส
(Windows) 

4.18. มีคูมือการใชงานและซอมบํารุง PLC พรอมคูมือ
การเรยีนการสอนท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแนบ
ตัวอยางเอกสารประกอบมาพรอมกับการยื่นซอง 
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4.19. ชุดท่ีเสนอตองมีใบแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศและใบรับรอง
มาตรฐาน  ISO  พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่นซอง 
5.ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัส จํานวนไม
นอยกวา 8 ชุด 
     โดยมีรายละเอียดไมนอยกวาดังน้ี: 

5.1.มีคุณสมบัตติามมาตรฐาน UC1,CE,N,L,NEMA หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ 

5.2.มีหนาจอแสดงผลและสั่งงานเปนหนาจอสีแบบ STN 
ขนาดไมนอยกวา 5.2 น้ิว 

5.3.มีความละเอียดของหนาจอไมนอยกวา 320x240 จุด 
5.4.สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟกตางๆ 

ได 
5.5.สามารถแสดงสีของวัตถุบนหนาจอไดไมนอยกวา 256ส ี
5.6.สามารถแสดงสีของรูปภาพท่ีนํามาใชรวมกับการเขียน

โปรแกรมไดไมนอยกวา  4,095 ส ี
5.7.มีหนวยความจําในการเก็บขอมูลโปรแกรมท่ีหนาจอไม

นอยกวา 20 เมกกะไบต 
6.โปรแกรมควบคุมการทํางานแบบ SCADA สําหรับการเรียนรู
และใชงาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 

6.1.เปนซอตฟแวรสําหรับควบคมุการทํางาน,แสดงผล,
บันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร 

6.2.สามารถใชควบคุมการทํางานของ PLC ไดโดยไมจํากัด
เวลา 

6.3.สามารถเขียนโปรแกรมบนหนาจอคอมพิวเตอรพรอม
กัน โดยไมจํากัดจาํนวนเครื่อง 

6.4.สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฏิบัติการ 
Window 2000, XP, NT 
7.ชุดอุปกรณวิช่ันเซนเซอรสําหรับระบบตรวจจับภาพอัตโนมตัิ
จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด ประกอบดวย 

7.1.เซนเซอรสําหรับตรวจจบัภาพอัตโนมัติ ประกอบดวย
ตัวกลอง และสายสัญญาณ จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

7.2.มีจํานวนพิกเซลไมนอยกวา 300,000 พิกเซล 
7.3.สามารถตรวจจับในรูปแบบ Search, Area, Color , 

Edge Position, Edge Width, Labeling ใหเลือกรปูแบบการ
ใชงานเพ่ือความสะดวกในการตรวจจับวัตถุ 

7.4.มีชุดแหลงกําเนิดแสงในตัว เพ่ือความสะดวกในการ 
ใชงาน  

7.5.สามารถรองรับการใชงานรวมกับซอตฟแวรบน
คอมพิวเตอรได ผานพอรตสื่อสารแบบ  

Ethernet 100Base-TX/10Base-T 
มีสายสัญญาณสําหรับเช่ือมตออินพุตไมนอยกวา 7 จุด และ 

เอาตพุตไมนอยกวา 3 จุด  
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รองรับการใชงานรวมกับ PLC ผานพอรตสื่อสารแบบ 
Ethernet  
8.ชุดคอมพิวเตอรประมวลผลกลาง  จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 
รายละเอียดทางเทคนิค 

8.1มี CPU Core i5 หรือดีกวา 
8.2มี RAM ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 

4GB  
8.3 มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ขนาดไมนอยกวา  

1 TB  
8.4 มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย 
8.5 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว 
8.6 Keyboard / Mouse  
8.7 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไปท่ีเสนอ ตองมี

ตัวเครื่อง จอภาพ แปนพิมพ เมาส ภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน 
9.เครื่อง 3D ปริ้นเตอร  จํานวนไมนอยกวา 1  ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ 

1.หลังการสงมอบผูเสนอราคาไดตองมีการฝกอบรมการใช
งานใหกับบุคลกรท่ีเก่ียวของเปนระยะเวลาไมนอยกวา  2  วัน 

2.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

3.สงมอบครุภณัฑ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

1.49 เครื่องทํากลั่นนํ้า 1 เครื่อง 99,000 99,000 คุณลักษณะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 

1.เปนเครื่องกลั่นนํ้าอัตโนมตัิท่ีมีระบบกลั่นครั้งเดียว โดย
สามารถกลั่นนํ้าไดไมนอย 4 ลิตร/ช่ัวโมง แบบอัตโนมัติ  

2.นํ้าท่ีกลั่นไดมีคาความนําไฟฟาไมเกิน 2.3 ไมโครซีเมนต
ตอเซนติเมตร ท่ี 25 องศาเซลเซียส 

3.ระบบการทําระเหยของเครื่องกลั่น (Evaporator) ทํา
จากวัสดุโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลสสตลี 

4.ระบบการควบแนนในการกลั่นตวัเปนหยดนํ้า เปนชนิด
คอยลเย็นทําจากวัสดโุลหะไรสนิมสแตนเลส 

5.ตัวเครื่องมีถังพักนํ้าสําหรับเก็บนํ้ากลั่น มีขนาดไมนอย
กวา 8 ลิตร ทําจากโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลส 

6.ภายในตัวเครื่องมีขดลวดความรอนทําจากโลหะไรสนิม
ชนิดสแตนเลส 

7.ตัวเครื่องมีวาลวปด-เปดสําหรับใหนํ้าจากภายนอกเครื่อง
ผานเขาไปในตัวเครื่อง ซึ่งจะทํางานเมื่อทําการเปดระบบไฟฟา
เขาเครื่อง และจะหยดุการทํางานเมื่อนํ้าในถังพักเต็ม 

8.ตัวเครื่องมีสวิตซอัตโนมัตสิําหรบัหยุดการทํางานของ
เครื่องเมื่อนํ้ากลั่นในถังพักนํ้าเต็มและเครื่องจะทํางานเองเมื่อ
นํ้าในถังพักนํ้าลดลง 
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9.มีสวิตซตัดการทํางานเมื่อนํ้าในระบบการทําระเหย มี
ระดับต่ํากวาท่ีกําหนด เพ่ือปองกันตัวทําความรอนเสียหาย 

10.มีสัญญาณไฟแสดงเตือนใหทําความสะอาดและเครื่อง
กลั่นจะหยดุทํางาน เมื่อตรวจพบระดับความไมบริสุทธ์ิของนํ้า
สูงเกินในระบบการทําระเหย 

11.มีกอกระบายนํ้าท่ีไดจากการทําระเหยท้ิงทางดานขาง
เครื่องและมีทอระบายกาซคารบอนไดออกไซดออกทางสวน
ดานบนของตัวเครื่อง 

12.เปนผลิตภณัฑของ ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ท่ีได
มาตรฐาน  ISO 9001 

1.50 เครื่องวัดบีโอด ี 1 เครื่อง 120,000 120,000 คุณลักษณะ 
1.ประกอบดวยตูบมเช้ือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมไิด 

ในชวง 0 ถึงไมนอยกวา 45 องศาเซลเซยีส  
2.ภายในเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 50 ลิตร และมีช้ันวาง

ตัวอยางไมนอยกวา 2 ช้ัน 
3.มีจอแสดงคาอุณหภมูิเปนตัวเลข และมีคาความถูกตอง

ของอุณหภูมิไมสูงกวา + 0.5 องศาเซลเซียส 
4.มีขวดสีชาสําหรับเก็บตัวอยางนํ้าสําหรับวัดคา BOD 
5.ไดรับมาตรฐานการผลติในประเทศแถบยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา 

1.51 ชุดความตางศักย
ของตัวเก็บประจุ   

1 ชุด 270,000 270,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
- สามารถวัดแรงดันไฟฟาสถิตบนแผนตัวเก็บประจุท่ีข้ึนกับ
ระยะหางระหวางแผน 
- สามารถวัดสนามไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในแผนตัวเก็บประจโุดยการใช
เครื่องวัดสนามไฟฟาได 
รายละเอียดเฉพาะ 
1.เครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) 
จํานวน 1 เครื่อง 

1.1 เปนแหลงจายแรงดันไฟฟาท่ีมีหนาจอแสดงผล
กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล LED 

1.2 สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 0 โวลต 
ถึง 20 โวลต และกระแสไฟฟา 0 แอมป ถึง 5 แอมป หรือดีกวา 

1.3 สามารถปรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเน่ือง 

1.4 สามารถใชเปนแหลงจายแรงดันไฟฟาคงท่ีท่ีมีการจํากัด
กระแสหรือใชเปนแหลงจายกระแสคงท่ีท่ีจํากัดแรงดันไฟฟาได 
2.แผนตัวเก็บประจุ จํานวน 1 ชุด 

2.1แผนตัวเก็บประจุท่ีแยกออกจากกัน สามารถปรับและ
อานไดอยางละเอียดจากหนาจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส 
ความละเอียด 1/10 มิลลิเมตร หรอืดีกวา 

2.2สามารถปรับชองวางระหวางแผนไดในชวง 0 ถึง 160 
มิลลเิมตร หรือดีกวา  
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2.3แผนตัวเก็บประจุสามารถปรับระหวาง 0 มิลลเิมตร 
และ 20 มิลลเิมตรผานแกนหมุน 
3.เครื่องวัดสนามไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

3.1 เปนเครื่องมือสําหรับการวัดความเขมสนามไฟฟาหรือ
ศักยไฟฟา 

3.2 วัดแรงดันขาออกไดสูงสุด 10 โวลต หรือดีกวา 
3.3 มีชวงการวัดดังน้ี 1 โวลต 100 โวลตตอเซนติเมตร 300 

โวลตตอเซนตเิมตร 1,000 โวลตตอเซนติเมตร 10 โวลต 30 
โวลต 100 โวลต 100 โวลต 300 โวลต 1,000 โวลต หรือดีกวา 
4.มัลติมเิตอรแบบอนาล็อก  จํานวน 1 เครื่อง 

4.1 สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 100 มิลลิ
โวลต ถึง 300 โวลต 

4.2 สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดในชวง 3 โวลต 
ถึง 300 โวลต  

4.3 สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสตรงไดในชวง 0.1 มิลลิ
แอมป ถึง 3 แอมป 

4.4 สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสสลับไดในชวง 0.1 มิลลิ
แอมป ถึง 3 แอมป 
5.สายไฟสําหรบัเช่ือมตอวงจรการทดลองจํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ  
1.รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
2.เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO9001  

1.52 ชุดหองวิจัย
ปฏิบัติการจําลอง
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพทาง
อุตสาหกรรม 

1 ชุด 1,200,000 1,200,000 คุณลักษณะ 
ใน 1 ชุดประกอบดวย     
1.โปรแกรมออกแบบและการเรยีนรูระบบการผลิต  จํานวนไม
นอยกวา 1 Licenses 
2.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมตัิใน
อุตสาหกรรม  จํานวนไมนอยกวา 10 Licenses 
3.ชุดเครื่องประมวลผลแบบตั้งโตะ จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด 
รายละเอียดท่ัวไป 
เปนโปรแกรมท่ีถูกผลิตเพ่ือฝกการออกแบบและจําลองระบบ
การผลิต การขนถายวัสดุ และการศึกษางานทางดานระบบ
วิศวกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม เชน 
การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ การ
ออกแบบและการสรางงานในรูปแบบของชุดทดลองได
หลากหลายเพ่ือการศึกษาข้ันตอนการทํางานดวยระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติและชุดโปรแกรมการกราฟฟคและ/หรือใน
รูปแบบของคําสั่งตางๆ  
รายละเอียดทางเทคนิค 
1.โปรแกรมออกแบบและการเรยีนรูระบบการผลิต   
จํานวนไมนอยกวา 1 Licenses 
        ชุดโปรแกรมจําลองสถานการณระบบการผลิต ซึ่ง
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สามารถจําลองสถานการณ ประมวลผลแบบ Optimization 
และเช่ือมโยงความสมัพันธของการออกแบบการผลิตเชิง
นโยบายและปฏิบัติการได ปฏิบัตกิาร โดยภายในโปรแกรม
ประกอบดวย Libraries และ Modules ตางๆ ไมนอยกวา 
รายการดังตอไปน้ี  

1.1.หนวยประมวลผลสามารถสรางความเช่ือมโยง
แบบจําลองในระดบักลยุทธและระดับปฏิบัติการผลติได 

1.2.หนวยวิเคราะหผล Internal Optquest (Optimizer) 
1.3.หนวยแสดงผลแบบ Customization of 

Optimization Screen 
1.4.หนวยแสดงผลแบบ Internal 2D/3D และ 3D 

Importing 
1.5.สามารถเขียนและนําเขา CAD Drawing ได 
1.6.สามารถนําเขาระบบขอมูลจาก  GIS ในรูปแบบแผนท่ี

ได 
1.7.รองรับการคําสั่งเพ่ิมเตมิดวย  JAVA  และสามารถ

นําเสนอผานระบบ  Web base ได 
1.8.สามารถเขียน  Function Chart และ Functing 

Coding  ไมจํากัดจํานวนคาํสั่ง 
1.9.มี  Library  แบบจําลองพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา

ระบบการผลิตและโลจิสติกสได เชน Enterprise Library, 
Pedestrian Library, Rail Yard Library และ Open 
Custom Libraries 

1.10 เปนโปรแกรมท่ีมลีิขสิทธถูกตองตามกฎหมาย    
1.11 บริษัทผูเสนอราคาตองมีเอกสารและ CD 

ประกอบการเรียนรูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่ีมี  เน้ือหาและ
รูปภาพตรงกับชุดฝกท่ีเรียนรู สามารถใชเปนคูมือประกอบการ
ฝกปฏิบัตไิด 
2.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมตัิใน
อุตสาหกรรม  จํานวนไมนอยกวา 10 Licenses 

2.1สามารถสรางโมดลูสื่อการเรียนรูในรูปแบบ 
Interactive ได 

2.2สามารถสรางและ Import ไฟลรูปภาพ 3D จาก
ภายนอก เพ่ือนํามาจําลองการทํางานรวมกับวงจรท่ีออกแบบ
ข้ึนมา ได 

2.3สามารถเช่ือมตอตัวทํางานในระบบ Power Fluid กับ
ชุดกลไกเพ่ือจําลองการทํางานรวมกันได 

2.4สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฮดรอ
ลิกสได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน ISO 1219-1 และ 1219-
2 

2.5สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรนิวแม
ติกสได 

2.6สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
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แอลซีตามมาตรฐาน IEC ได 
2.7สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี

แอลซี ยี่หอ Allen Bradley ได 
2.8สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี

แอลซี ยี่หอ Siemens ได 
2.9สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอล

ได โดยตองมี Library ของสัญลักษณเพ่ือชวยในการออกแบบ
ไมนอยกวาดังน้ี Inverters, Logic Gates, Flip-Flops, 
Counters, Shift Registers, Comparators, Switches, 
LEDs, 7-bar Display, Decoders, Multiplexers 

2.10สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา
แบบ One-line ได 

2.11สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา 
AC และ DC ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ NEMA ได 

2.12สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของวงจรไฟฟา
ควบคุมได ดวยสญัลักษณตามมาตรฐาน IEC และ JIC 

2.13สามารถเขียนและจาํลองการทํางานของโปรแกรม 
SFC หรือ GRAFCET ได 

2.14สามารถสรางและจําลองการทํางานของ HMI ใน
รูปแบบ 2D และ 3D ได 

2.15สามารถสรางและจําลองการทํางานของ Control 
Panels ได 

2.16สามารถสรางและแกไขสัญลกัษณของวาลวและ
กระบอกสูบได 

2.17โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ OPC / CAN Bus 
2.18โปรแกรมรองรับการเช่ือมตอกับ I/O Interface kit  
2.19โปรแกรมมีฟงกช่ันท่ีชวยในการคํานวณหาขนาดของ

อุปกรณ(Component Sizing) 
2.20โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานไดในรูปแบบ 

Dynamic, Realistic และ Visual Simulation ได 
2.21โปรแกรมสามารถแสดงการทํางานของวงจรและ

อุปกรณในรูปแบบภาพตดั(Cross-Section) ได 
2.22โปรแกรมสามารปรับเวลา Time Step ในการจําลอง

ไดตั้งแต 10 มิลลิวินาที จนถึง 0.1 มิลลิวินาที 
2.23สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพ่ือใช

จําลองการทํางานได 
2.24มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชสําหรับ

ประกอบการเรียนรู 
2.25ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting Module 

เพ่ือใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ 
2.26ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools เพ่ือชวย

ในการเรียนรู 
2.27ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาลอกของ
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อุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ Bosch 
Rexroth หรือ Danfoss เปนตน 

2.28ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ 
Modules ตาง ดังน้ี 

•Electrotechnical (AC/DC) 
•Hydraulics / Proportional Hydraulics 
•Pneumatics / Proportional Pneumatics 
•Electrical Controls 
•PLC Ladder Logic, Allen Bradley, Siemens & IEC  
•Sequential Function Chart(SFC/GRAFCET) 
•Digital Electronics 
•Electrotechnical One-line 
•Control Panels & 2D-3D HMI 
•Mechanical Links 
•Fluid Power Component Sizing 
•Electrical Component Sizing 
•Catalogue Manager 
• Manufacturers’ Catalogues 
•Bill of Material & Report 
•OPC Client & OPC Server(CAN Bus) 
•APIs / Script Language 
•Didactic Support 
•Teachware 
2.29มี VCD สอนการใชงานโปรแกรมแนบมาพรอมกับ

การยื่นซอง 
2.30มีเอกสารคูมือประกอบการเรยีนรูภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาไทยแนบมาพรอมกับการยื่นซอง 
2.31เปนระบบโปรแกรมท่ีตองใชงานรวมกับ Hard lock 

หรือระบบอ่ืนท่ีปลอดภยัตอการสญูเสยีหรือสูญหายของ
โปรแกรม 

2.32เปนโปรแกรมท่ีผลติจากบริษัท ท่ีไดรับรองมาตรฐาน 
ISO พรอมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาพรอมกับการยื่นซอง 

2.33เปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายพรอม
หนังสือตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศแนบมาพรอมกับการยืน่ซอง 
3.ชุดเครื่องประมวลผลแบบตั้งโตะ      
จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด 

3.1หนวยประมวลผล (CPU) Core i5 หรือดีกวา 
3.2หนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 4 GB  
3.3หนวยบันทึกขอมูล (Hard Disk) ไมนอยกวา 1 TB 
3.4จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว 
3.5DVD-RW หรือดีกวา 
3.6มี Port ท้ังแบบ Serial Port, USB  
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3.7มีอุปกรณ Mouse , Keyboard 
3.8มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 

รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.บริษัทผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายภายในประเทศ  จากบริษัท ผูผลิต พรอม
เอกสารใบงานประกอบการใชงาน  
2.ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธท่ีจะขอเรียกดคูรุภณัฑหรือ
ตัวอยาง  สื่อการเรยีนการสอนอยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังหมด
ประกอบการพิจารณาเพ่ือความถูกตองตามรายละเอียดทุก
ประการ 
 

1.53 ตูบมเพาะเช้ือ 1 ตู 95,000 95,000 คุณลักษณะ 
1.เปนตูควบคณุอุณหภูมิตั้งแต  0 องศาเซลเซยีส ถึง 70 องศา
เซลเซียส   
2.มีความจุของตูไมนอยกวา  145 ลิตร 
3.โครงสรางตูภายในทําจากสแตนเลสเกรดไมเปนสนิม ทนตอ
การกัดกรอนสูง 
4.สามารถควบคุมอุณหภูมิ    0  องศาเซลเซยีส (เมื่อ
อุณหภูมหิองไมเกิน  25 องศาเซลเซียส)   ถึง  70  องศา
เซลเซียส  
5.โดยมีความคาดเคลื่อนไมเกิน + 0.2  องศาเซลเซียส ท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   
6.มีความแตกตางกันระหวางอุณหภูมิภายในตูไมเกิน + 0.5  
องศาเซลเซยีส ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  
7.มีพัดลมสําหรับกระจายความรอนใหท่ัวตู 
8.สามารถตั้งเวลาสูงสุดไมนอยกวา   99 นาที : 59 วินาที  , 99 
ช่ัวโมง : 59  นาที  และแบบตอเน่ือง 
9.มีประตมูีไมนอยกวา 2 ช้ัน ประตูในทําจาก  Glass door   

1.54 ชุดความตางศักย
วิกฤต     

1 ชุด 290,000 284,500 คุณลักษณะ 
รายละเอียดท่ัวไป 
สามารถทดลองศึกษาเก่ียวกับการหาศักยวิกฤติ (Critical 
Potentials) ของอะตอมของ ฮีเลีย่มได 
รายละเอียดเฉพาะ 
1.หลอด Critical Potential  จํานวน 1 หลอด 

1.1.ความตางศักยท่ีใสแคโทด (UF) นอยกวาหรือเทากับ 3 
โวลต และกระแส (IF) นอยกวาหรือเทากับ 1.3 แอมป 

1.2.ศักยข้ัวแอโนด (UA) นอยกวาหรือเทากับ 60 โวลต 
กระแสข้ัวแอโนด (IA) นอยกวาหรอืเทากับ 10 มิลลิแอมป 

1.3.ศักยท่ีตัวเก็บ (Collector Voltage, UC) ไมนอยกวา 
1.5 โวลต 

1.4.กระแสท่ีตัวเก็บ (Collector Current, IC) นอยกวา
หรือเทากับ 200 พิโคแอมป  
2.ฐานตั้งหลอด   จํานวน 1 อัน 
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2.1สามารถใชกับหลอดอิเล็กตรอนแบบตางๆ ได 
2.2มีข้ัวตอขนาด 4 มิลลเิมตร จํานวน 5 ข้ัวพรอม 

Cathode protection switch 
3.เครื่องควบคุมหลอด Critical Potential  จํานวน 1 เครื่อง 

3.1.ภายในมีเครื่องขยาย Pico-ammeter เพ่ือขยาย
กระแสจากข้ัวแอโนด 

3.2.สามารถตอสัญญาณออกเพ่ือใชกับ เครื่องบันทึก XY 
หรือออสซิสโลสโคปได 

3.3.ชองรับสัญญาณกระแสข้ัวแอโนดเขาแบบ BNC 
3.4.สัญญาณขาออก 

3.4.1.หลอด ศักยเรง แบบฟนปลา (Sawtooth 
acceleration) 0 โวลต ถึง 60 โวลต 20 เฮิรต 

3.4.2.แบบเร็ว และชา ศักยของสญัญาณ 0 โวลต  
ถึง 1 โวลต 

3.4.3.กระแสแอโนด 0 ถึง 1 โวลต  
4.เครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) 
จํานวน 1 เครื่อง 

4.1เปนแหลงจายแรงดันไฟฟาท่ีมหีนาจอแสดงผล
กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล LED 

4.2สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 0 โวลต 
ถึง 20 โวลต และกระแสไฟฟา 0 แอมป ถึง 5 แอมป หรือดีกวา 

4.3สามารถปรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเน่ือง 

4.4สามารถใชเปนแหลงจายแรงดนัไฟฟาคงท่ีท่ีมีการ
จํากัดกระแสหรือใชเปนแหลงจายกระแสคงท่ีท่ีจํากัด
แรงดันไฟฟาได 
5.อุปกรณอินเตอรเฟสแบบแสดงผลในตัวสําหรบัตอกับ
คอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง 

5.1มีชองสัญญาณเซนเซอรเขาอนาลอกแบบ 8 pin 
miniDIN จํานวน 2 ชอง 

5.2มีชองสัญญาณเซนเซอรออกอนาลอกแบบ 8 pin 
miniDIN จํานวน 2 ชอง 

5.3มีชอง Voltage Output แบบ 4-mm safety socket 
จํานวน 2 ชอง 

5.4มีชองสัญญาณเขาแบบดิจติอล 4 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดและมีอัตราการสุมตัวอยางสูงสุดท่ี 
100 kilo samples/s โดยใชชองตอแบบ 8 pin miniDIN 
จํานวน 1 ชอง 

5.5มีชองสัญญาณออกแบบดิจิตอล 6 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดโดยใชชองตอแบบ 8 pin mini DIN 1 
ชอง 

5.6มีชองวัดกระแส ชวงการวัด ±200mA, ±2A แบบ  
4-mm safety socket จํานวน 1 ชอง 
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5.7มีชองวัดศักย ชวงการวัด ±200 mV, ±2V, ±20V 
แบบ 4-mm safety socket จํานวน 2 ชอง 

5.8เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB 
5.9มีหนวยความจําภายในไมนอยกวา 128k 
5.10แสดงผลแบบดิจิตอลแบบ Dot-matrix display 

(64x122) หรือดีกวา 
5.11ใชไฟ 4.5V DC/300 mA หรือ แบตเตอรรี่ขนาด AA 

หรือ NiMH ได 
5.12มีพอรตอนุกรมยูเอสบี พรอมซอฟแวรวิเคราะหผล 

6.มัลติมเิตอรแบบดิจติอล (Digital Multimeter)    
จํานวน 1 เครื่อง 

6.1เปนเครื่องมือสําหรับวัดสัญญาณทางไฟฟาแบบดิจติอล 
สามารถวัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาความตานทานไฟฟา 
ความถ่ี ความจุไฟฟา และอุณหภมูิได นอกจากน้ียังสามารถ
ทดสอบไดโอด และความตอเน่ืองได 

6.2มีระบบปองกันแรงดันไฟฟาเกิน 
6.3สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 400 มิลลิ

โวลต ถึง 1000 โวลต หรือดีกวา 
6.4สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดในชวง 4 โวลต 

ถึง 700  โวลต หรือดีกวา 
6.5สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสตรงไดในชวง 400 ไม

โครแอมป ถึง 10 แอมป หรือดีกวา 
6.6สามารถวัดกระแสไฟฟากระแสสลับไดในชวง 400 ไม

โครแอมป ถึง 10 แอมป หรือดีกวา 
6.7สามารถวัดคาความตานทานไฟฟาไดในชวง 400 

โอหม ถึง 40 เมกะโอหม หรือดีกวา 
6.8สามารถวัดคาความจไุฟฟาไดในชวง 40 นาโนฟารัด 

ถึง 100 ไมโครฟารัด หรอืดีกวา 
6.9สามารถวัดคาอุณหภูมไิดในชวง -20 องศา ถึง 760 

องศา หรือดีกวา 
7.เครื่องออสซิลโลสโคปแบบ USB จํานวน 1 เครื่อง 
8.สายไฟสําหรบัตอวงจรชุดทดลอง จํานวน 1 ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 
2.เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO9001 

1.55 ชุดฝกระบบ
เซนเซอรพ้ืนฐาน-
ข้ันสูงในงาน
อุตสาหกรรม 

1 ชุด 1,200,000 1,200,000 คุณลักษณะ 
รายละเอียดคุณลักษณะท่ัวไป 

•ชุดฝกปฏิบัติการท่ีนําเสนอจะตองครอบคลุมและสามารถ
เรียนรูเก่ียวกับระบบเซนเซอรพ้ืนฐาน-ข้ันสูงในงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองมีการออกแบบระบบปองกันอันตรายอัน
จากการเรียนรูท้ังในสวนของตัวเครื่องจักรและผูปฎบัิติการ 

•ชุดฝกปฏิบัติการสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย 
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สะดวก และปลอดภัย  
•มีอุปกรณ ครบถวนสามารถปฏิบัติงานไดตามเอกสารการ

เรียนรูท่ีประกอบมากับชุดฝก 
•ชุดฝกทดลองท่ีนําเสนอตองผลติข้ึนภายใตมาตรฐาน ISO 

หรือมาตรฐานสากลอ่ืน โดยแนบเอกสารประกอบมาพรอมกับ
การยื่นซอง 

•ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศพรอมแนบเอกสาร
ประกอบมาพรอมการยื่นซองเพ่ือการบริการหลังการขายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

•มีเอกสารประกอบการเรยีนรูท่ีเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาและรูปภาพท่ีตรงกับชุดฝกท่ีนําเสนอ 

•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณัฑ
เรียบรอยแลว  

•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธท่ีจะขอเรียกดคูรุภณัฑ
บางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือให เปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง 
คุณสมบัติทางเทคนิคเฉพาะครภุณัฑ 
1.ชุดฝก ระบบเซนเซอรพ้ืนฐาน-ข้ันสูงในงานอุตสาหกรรม 
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

1.1อุปกรณขยายสัญญาณแบบ Amplifier (ออปแอมป)
จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 

•เปนวงจรขยายสญัญาณและวงจรเปรียบเทียบสญัญาณ 
•มีวงจรการเรียนรูออปแอมปไมนอยกวา 2 วงจร 
•สามารถเรียนรูวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟส 

วงจรขยายแบบกลับเฟส   
•วงจรขยายผลตาง วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ได 
1.2อุปกรณแปลงสญัญาณ A/D Converter  จํานวนไม

นอยกวา 4 ชุด 
•มีวงจรแปลงสญัญาณจากอะนาลอ็กเปนดิจิตอลแบบ 

Successive type หรือดีกวา 
•สามารถรับสญัญาณอินพุตแบบอะนาล็อก ท่ี 0-10 โวลท

ดีซี  
•สัญญาณเอาทพุตเปนแบบดิจติอล มีระดับสญัญาณ

ทีทีแอลไมนอยกวา 8 บิต  
•สามารถรับสญัญาณอินพุตท่ีระดบัสัญญาณทีทีแอลขนาด

ไมนอยกวา 8 บิต 
•สัญญาณเอาทพุตเปนแบบแบบอะนาล็อก ท่ี 0-10 โวลท

ดีซ ี
•รองรับแรงดันอินพุตไฟสลับท่ี 220 โวลท 50/60 เฮิรต 
1.3 เซนเซอรวัดอุณหภูมิ   จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
•มีวงจรการตรวจจับแบบ Wheatstone Bridge  หรือ
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ดีกวา 
•มีวงจรสรางอุณหภมูิสําหรับการทดลอง โดยใช Heater 

ในการสรางความรอน และมีพัดลมในการสรางความเย็น 
•มีวงจรการควบคุม Heater แบบ H-Level โดยใชไฟ

กระแสตรง 
•มีวงจรควบคุม Cooler แบบ H-Level โดยใชไฟ

กระแสตรง 
•มีอุปกรณเซนเซอร เทอรโมคบัเปล และเทอรมสิเตอร 
1.4โฟโตเซนเซอร  จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
•มีระยะการตรวจจับท่ี 0-5 mm หรือดีกวา 
•มีอุปกรณเซนเซอรแบบ แอลอีดี หรือ โฟโตทรานซิสเตอร 

หรือ ซีดีเอส 
1.5 โรเทช่ันเซนเซอรจํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
• มีแรงดันอินพุตแบบดีซี 5 โวลต หรือดีกวา 
•มีรูปแบบสญัญาณรูปคลื่นเอาทพุตแบบ Square Wave 
1.6อุลตราโซนิกสเซนเซอร  จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
•มีคาความถ่ีในการทํางานท่ีไมนอยกวา 10 KHz หรือ

ดีกวา 
1.7แกสเซนเซอร   จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
•สามารถตรวจจับแกส  LPG หรือ LNG หรือ Methane 

ได 
•มีชนิดของเซนเซอรแบบ TGS-813(FIGARO) หรือดีกวา 
1.8เซนตเซอรตรวจวัดความช้ืน   จํานวนไมนอยกวา 4 

ชุด 
•สามารถทํางานท่ีอุณหภูมไิมนอยกวา 0-40 องศา

เซลเซียส 
•มีชนิดของเซนเซอรแบบ SYH-2 
•รองรับแรงดันอินพุตแบบดซีี +- 15 โวลท 1 แอมป 
1.9 Pressure /Proximity /Hall Sensor   จํานวนไม

นอยกวา 4 ชุด 
1.9.1Pressure Sensor 
-มีระดับชวงการวัดท่ีไมนอยกวา 0-0.5 kg/cm² หรือ

ดีกวา 
-รองรับอินพุตสูงสดุไมนอยกวา 1 kg/cm² 
-แรงดันเอาทพุตท่ี 1-5 โวลท 
1.9.2Proximity Sensor 
-สามารถตรวจจับวัตถุในชวงไมนอยกวา 0-2 mm 

หรือดีกวา 
-มีการตรวจจับวัตถุแบบ Magnetic substance 
1.9.3 Hall Sensor Sensor 
-ความตานทานอินพุตไมนอยกวา  400 โอหมหรือ

ดีกวา 
1.10 Sensor Switch  จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
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1.10.1 Reed Switch 
-มีหนาสัมผัสแบบ SPST 
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานท่ีกระแสสูงสดุ 0.1 แอมป 

24 โวลท 
 
1.10.2 Mercury Switch 
-มีหนาสัมผัสแบบ SPST 
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานท่ีกระแสสูงสดุ 1 แอมป 

250 โวลท 
1.10.3 Limit Switch 
-มีหนาสัมผัสแบบ SPDT 
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานท่ีกระแสสูงสดุ 2 แอมป 

250 โวลท 
1.10.4 Linear Movement 
-มีระยะทางการเคลื่อนท่ีไมนอยกวา 50 mm หรือ

ดีกวา 
-มีชุดขับมอเตอรท่ีความเร็วไมนอยกวา 0-10 rpm 

หรือดีกวา 
1.10.5 รองรับแรงดันอินพุตแบบดีซี +- 15 โวลท 

1 แอมป 
   1.11 ชุดโปรแกรมประกอบการใชงาน  จํานวนไมนอยกวา 
1 ชุด 

1.11.1. ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเสนอตองไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

1.11.2. ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ 
Modules ตางๆ ดังน้ี 

•Electrotechnical (AC/DC) 
•Hydraulics / Proportional Hydraulics 
•Pneumatics / Proportional Pneumatics 
•Electrical Controls 
•PLC Ladder Logic, Allen Bradley, Siemens & 

IEC  
•Sequential Function Chart(SFC/GRAFCET) 
•Digital Electronics 
•Electrotechnical One-line 
•Control Panels & 2D-3D HMI 
•Mechanical Links 
•Fluid Power Component Sizing 
•Electrical Component Sizing 
•Catalogue Manager 
•Manufacturers’ Catalogues 
•Bill of Material & Report 
•OPC Client & OPC Server(CAN Bus) 
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•APIs / Script Language 
•Didactic Support 
•Teachware 
1.11.3. บริษัทผูเสนอราคาตองมีเอกสารรบัรองการ

เปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายใน
ประเทศ พรอมแนบเอกสารดังกลาวมาพรอมวันท่ียื่นซองสอบ
ราคา 

1.11.4. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารคูมือ
ประกอบการเรียนรูท่ีเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาพรอม
กับเอกสารยื่นซองสอบราคา 

1.11.5. มีวีดีโอสาธิตการใชงานพรอมแนบมากับการ
ยื่นซอง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

1.11.6. คูมือประกอบการเรยีนรูภาษาไทยหรือภาษา 
อังกฤษพรอมแนบมากับการยื่นซอง   จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
รายละเอียดอ่ืนๆ  
1.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  
2.สงมอบครุภณัฑ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

1.56 เครื่องวัดคาของแข็ง
ท่ีละลายรวม 

1 เครื่อง 16,400 16,400 คุณลักษณะ 
1. มีชวงการวัดคา (Range) ไมต่ํากวา 800 ppm 
2. มีคาความละเอียด (Resolution) 0.05% ของมาตรเต็ม 
3. มีคาความถูกตอง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม 
4. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
5. แสดงผลดวยหนาจอ LCD 
6. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําได 
7. สามารถทําการคาลเิบรทได 
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน 
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน 
10. รับประกันคณุภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป 

1.57 เครื่องปนเหว่ียง
ชนิดความเร็วสูง
ขนาดเล็ก 

1 เครื่อง 80,000 80,000 คุณลักษณะ 
1. เครื่องปนเหว่ียงตะกอนขนาดเล็ก ใชกับ fixed-angle rotor 
สําหรับหลอดขนาด 1.5 และ 2.0 มิลลลิิตร 
2. ตั้งความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 rpm และตั้งความเร็ว
รอบแบบ ref (g-force) ไดไมนอยกวา 15,000xg 
3. สามารถเลือกไดท้ังการตั้งระบบความเร็วท้ังคา rpm และ 
ref 
4. สามารถตั้งเวลาการปนนอยสดุได 30 วินาที และสูงสดุ
มากกวา 9 ช่ัวโมง หรือแบบไมกําหนดเวลา 
5. ฝาเครื่องเปดอัตโนมตัิหลังเสร็จการทํางาน 
6. สามารถปนระยะสั้นได โดยการกดปุมหนาเครื่อง 
7. มีอัตราเรงถึงความเร็วสูงสุดใชเวลาไมนอยกวา 15 นาที และ
อัตราหนวงจากความเร็วสูงสุดจนกระท้ังหยุดปนใชเวลานอย
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กวา 20 วินาที 
8.หัวปนและฝาหัวปนสามารถนําไปน่ึงฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 21 
องศาเซลเซยีส ในเวลา 20 นาที 
9. เปนผลติภณัฑจากยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา 

1.58 เครื่องผสม 20 ลิตร 1 เครื่อง 85,000 85,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องผสมอาหารขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร 
2.ตัวเครื่องทําดวยเหล็กหลอพนเคลือบท้ังตัว ไมเปนสนิม 
3.มีถังผสมแบบสแตนเลส สามารถถอดลางได จํานวน 1 ใบ  
4.มีหัวตีถอดเปลี่ยนไดตามลักษณะการใชงาน 3 แบบ คือ 
ตะกรอ ตะขอ และใบโพธ์ิ อยางละ 1 อัน 
5.สามารถปรับความเร็วไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
6.ท่ีตัวเครื่องมีปุมเปดปดเครื่อง คนัเกียร กานโยกยกถังข้ึนลง  
7.มีสายไฟและปลั๊กเสียบ 
8.เปนระบบสายพานขับเฟอง 
9.ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1/2 แรงมา  
10.ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ  
11.รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
12.มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง 
13.มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จากบริษัท
เจาของผลติภณัฑโดยตรง เพ่ือประโยชนในการบริการหลังการ
ขาย 

1.59 ตูเก็บรักษา
เช้ือจุลินทรีย แบบท่ี
2 

2 ตู 15,000 30,000 คุณลักษณะ 
1. มีขนาดความจไุมนอยกวา  300 ลิตร 
2. ประตู เปนบานกระจก 
3. สามารถทําความเย็นภายในตูไดตั้งแต +2 ถึง +10 องศา
เซลเซียส 
4. ระบบนํ้าท้ิงระเหยอัตโนมัติ (Self-Evaporating) 
5. เปนระบบไมมีนํ้าแข็งเกาะ (No Frost) 
6. รับประกัน 1 ป 

1.60 เครื่องวัดการ
ดูดกลืนเเสง 

1 เครื่อง 320,000 320,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องวัดคาการดดูกลืนแสงของตัวอยาง โดยใชชวงแสง
มองเห็น (visible light) และแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, 
UV) 
2.วัดดวยระบบลําแสงแบบ dual beam  
3.สามารถเลือกความยาวคลื่นแสงในชวงความยาวคลื่นตั้งแต 
190 – 1100 นาโนเมตร 
4.มีชองใสตัวอยางไมนอยกวา 5 ชอง  
5.มีจอแสดงผลท่ีสามารถแสดงผลเปนคาตัวเลขหรือกราฟได 
6.สามารถรายงานผลไดเปนคาการดูดกลืนแสง (Absorbance), 
คารอยละของการสองผานสารตัวอยาง (Transmittance), คา
ความเขมขนของสารตัวอยาง 
7.สามารถสรางกราฟมาตรฐานได 
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8.สามารถสแกนหาชวงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมกับสาร
ตัวอยางได  
9.สามารถจัดเก็บขอมลูหรือมีชองทางสงออกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอร 
10.มีหลอดใสสารตัวอยางทําจากควอทซไมนอยกวา 4 หลอด 
11.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 
12.ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา 

1.61 ตูอบลมรอน 1 เครื่อง 75,000 75,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูอบลมรอนขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลิตร 
2. ภายในตูทําดวยสแตนเลส มีขนาดไมนอยกวา 
500x400x400 มิลลิเมตร (กวางxสูงxลึก) 
3. มีขดลวดนําความรอนฝงในตูยดึติดกับผนังดานใน 
4. สามารถตั้งอุณหภมูิไดครอบคลมุในชวง 10-250 องศา
เซลเซียส 
5. สามารถปรับอุณหภูมิ เวลาในการทํางานได และตั้งคาคาลิ
เบรทได 
6. หัววัดอุณหภูมเิปนแบบ PT 100 มีความแมนยําและ
เท่ียงตรงสูง 
7. มีช้ันวางท่ีทําดวยสแตนเลสเปนแบบตะแกรง โดยสามารถ
ปรับระดับได 
8. มีประตู 1 บานเปนประตูทึบ ทําดวยสแตนเลส 
9. เมื่อเกิดเหตุผดิปกติเครื่องจะตดัระบบการทํางาน 
10. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา 

1.62 เตาความรอนแบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน ทําดวยวัสดุท่ี
ทนตอการติดไฟ 
2. ตัวเครื่องถูกออกแบบใหเปน Sealed Housing ปองกัน
สารละลายและไอสารทําลายมอเตอร 
3. แผนใหความรอนทําดวยโลหะซิลูมินเคลือบดวยเซรามิก 
4. แผนใหความรอนมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 140 
มิลลเิมตร 
5. หมุนแมเหล็กดวยมอเตอร สามารถปรับความเร็วไดอยู
ในชวง 100-1000 รอบตอนาที 
6. ลวดใหความรอน สามารถทําใหแผนความรอนมีอุณหภูมสิูง
ไมนอยกวา 250 องศาเซลเซียส 
7. มีหนาจอแสดงคาความเร็วรอบและอุณหภูมเิปนตัวเลข
ดิจิตอล 
8. สามารถกวนนํ้าไดไมนอยกวา 15 ลิตร และรับนํ้าหนักไดไม
นอยกวา 15 กิโลกรัม 
9. มีระบบตดัการทํางานเมื่อเกิดการลัดวงจร 
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10. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
11. ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 

1.63 เครื่องเขยา
สารละลายชนิด
หมุนรอบ 

1 เครื่อง 45,000 45,000 คุณลักษณะ 
1.เครื่องเขยาแบบแนวราบสามารถเขยาแบบตามเข็มหรือทวน
เข็มนาฬิกาได 
2.มีหนาจอแสดงผลการตั้งคาความเร็วรอบ  
3.สามารถปรับความเร็วในการเขยาไดไมนอยกวา 180 รอบตอ
นาที (rpm) โดยสามารถปรับไดครั้งละ  1 รอบตอนาที (rpm) 
4.ถาดรองรับการเขยามีขนาดไมนอยกวา 26 x 26 เซนติเมตร 
และทําจากวัสดุปองกันการเกิดสนิมและมีนํ้าหนักเบา 
5.มี flask holder ไมนอยกวา 8 อัน  
6.สามารถตั้งเวลาในการเขยาหรือตั้งคาใหเขยาตลอดเวลาได 
 

1.64 เครื่องน่ึงฆาเช้ือดวย
แรงดันไอนํ้า 

1 เครื่อง 178,000 178,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องน่ึงฆาเช้ือดวยแรงดันไอนํ้าชนิดตั้งพ้ืน  
2.หองน่ึงภายในมีความจุมากกวา 50 ลิตร และเปนวัสดุชนิด
เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel)  
3.ฝาปดมรีะบบ lock อยูดานบน และทําดวยเหล็กกลาไรสนิม 
(Stainless steel) 
4.สามารถปรับตั้งอุณหภูมสิําหรับฆาเช้ืออยูในชวง 100 – 135 

องศาเซลเซยีส (+ 10 องศาเซลเซยีส)  
5.สามารถปรับตั้งอุณหภูมสิําหรับอุนตัวอยางไดไมต่ํากวา 45 
และไมสูงกวา 80 องศาเซลเซียส 
6.สามารถตั้งเวลาการทํางานไดในชวง 1 นาทีถึงไมนอยกวา 
240 นาที 
7.มีมาตรวัดแรงดัน และระบบระบายแรงดันไอนํ้าออกจากถัง
หลังจากการฆาเช้ือโดยอัตโนมตั ิ
8.มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือนเมื่ออุณหภมูิและความ
ดันภายในเครื่องผิดปกติ  
9.มีถังสําหรับรองรับไอนํ้าท่ีเกิดจากการน่ึงดวยแรงดันสูง 
10.มีตะกราทําจากเหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) สําหรบั
ใสของเพ่ือน่ึงฆาเช้ือไมนอยกวา 2 ใบ 
11.บริษัทท่ีผลิตตองไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 

1.65 เครื่องปนเหว่ียงหนี
ศูนย 

1 เครื่อง 63,000 63,000 คุณลักษณะ 
1.เปนเครื่องปนเหว่ียงเปนแบบตั้งโตะเพ่ือทําใหสารตกตะกอน  
2.สามารถปนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 6,000 
รอบตอนาที และมีคาแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางไมนอยกวา 
3,461 xg 
3.สามารถใชไดกับหลอดปนเหว่ียงท่ีมีขนาดความจไุมนอยกวา 
10 มิลลิลติร 
4.สามารถปรับตั้งคาความเร็วรอบ และเวลาได โดยมี
จอแสดงผล  
5.สามารถตั้งเวลาในการปนเหว่ียงไดเปนชวงกวาง โดยสามารถ
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ปนแบบตอเน่ือง หรือตั้งคาการหยดุปนเปนชวงๆ ได 
6.มีระบบความปลอดภัยในการเปด-ปด ฝาเครื่อง และมีการ
แสดงผลเมื่อเครื่องผดิปกต ิ
7.ไดรับมาตรฐานการผลติ ISO 

1.66 เตาเผาความรอนสูง 1 เครื่อง 150,000 150,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเตาเผาสาํหรับการเผาตัวอยางท่ีเปนสารอินทรีย สารอนิ
นทรีย และอ่ืนๆ 
2. มีขนาดความจไุมนอยกวา 9 ลติร 
3. สามารถตั้งอุณหภมูิไดไมนอยกวา 1,100 องศาเซลเซียส 
4. มีหนาจอแสดงผลเปนดิจิตอล 
5. ภายในตูมีฉนวนกันความรอน 
6. สามารถตั้งเวลาในการเพ่ิมของอุณหภูมิและการคงคางของ
อุณหภูมไิด 
7. มีชองระบายควันท่ีเกิดจากการเผาตัวอยาง 
8. มีระบบปองกันถาเปดประตเูครือ่งขณะใชงานจะตัดการ
ทํางานโดยอัตโนมัต ิ
9. ไดรับมาตรฐาน ISO และมศีูนยบริการหลังการขาย 
10. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา 

1.67 เครื่องวัดความนํา
ไฟฟา 

1 เครื่อง 19,000 19,000 คุณลักษณะ 
1. มีชวงการวัดคา (Range) ไมนอยกวา 180 mS/cm 
2. มีคาความละเอียด (Resolution) 0.01 µS/cm ถึง 0.1 
mS/cm 
3. มีคาความถูกตอง (Accuracy) ไมมากกวา 2 mS/cm 
4. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
5. แสดงผลดวยหนาจอ LCD 
6. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําได 
7. สามารถทําการคาลเิบรทได 
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน 
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน 
10. รับประกันคณุภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป 

1.68 เครื่องวัดคาความ
ขุน 

1 เครื่อง 78,500 78,500 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องมือวัดความขุนของสารละลายชนิดใชงาน
ภาคสนามและในหองทดลอง 
2. มีชวงการวัดคา (Range) ไมต่ํากวา 800 NTU 
3. มีคาความละเอียด (Resolution) อยางนอย 0.01 NTU 
4. มีคาความถูกตอง (Accuracy) ±2% 
5 มีคาแสงรบกวน (Stay light) ไมมากกวา 0.02 NTU 
6. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําได 
7. สามารถทําการคาลเิบรทได 
8. มีหนาจอแสดงผลเปนดิจิตอล 
9. มีโหมดการอานคาใหเลือกใชงานในโหมดปกติ โหมดคาเฉลี่ย 
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และโหมดการอานคาอยางรวดเร็ว 
10. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
11. ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 

1.69 อางควบคุมอุณหภมูิ
แบบนํ้าวน 

1 เครื่อง 49,000 49,000 คุณลักษณะ 
1.เปนอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิขนาดความจไุมนอยกวา 12 ลิตร 
2. ภายในและภายนอกทําดวยวัสดุปองกันการเกิดสนิมและ
ปองกันความรอน 
3.สามารถทําอุณหภมูินํ้าภายในอางไดตั้งแต 5 องศาเซลเซียส
ถึงไมนอยกวา 90 องศาเซลเซียส  
4.มีหนาจอแสดงอุณหภมูิภายในอาง และอุณหภูมิท่ีตั้งคา 
5.มีสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในมีความผดิปกติ และเมื่อ
ระดับนํ้าต่ําหรือสูงเกินมาตรฐาน 
6.มีฝาปดทําดวยวัสดุทนนความรอนและปองกันการเกิดสนิม 
7.เปนผลติภณัฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 
8.ไดรับมาตรฐานการผลติจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา 

1.70 ตูบมเช้ือ 1 เครื่อง 70,000 70,000 คุณลักษณะ 
1. เปนตูเพาะเลี้ยงเช้ือขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลิตร 
2. ภายในตูทําดวยสแตนเลส มีขนาดไมนอยกวา 

500x400x400 มิลลิเมตร (กวางxสูงxลึก) 
3. มีขดลวดนําความรอนฝงในตูยดึติดกับผนังดานใน 
4. สามารถตั้งอุณหภมูิไดครอบคลมุในชวง 10-75 องศา

เซลเซียส 
5. สามารถปรับอุณหภูมิ เวลาในการทํางานได และตั้งคา 
คาลิเบรทได 
6. หัววัดอุณหภูมเิปนแบบ PT 100 มีความแมนยําและ 
เท่ียงตรงสูง 
7. มีช้ันวางท่ีทําดวยสแตนเลสเปนแบบตะแกรง โดยสามารถ

ปรับระดับได 
8. มีประตู 2 ช้ัน ช้ันนอกเปนประตูทึบ ช้ันในเปนบานกระจกใส 
9. เมื่อเกิดเหตุผดิปกติเครื่องจะตดัระบบการทํางาน 
10. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา 

1.71 ตูควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับทํา 
Hybridization 
(Hybridization 
oven) 

1 เครื่อง 250,000 250,000 คุณลักษณะ 
1.เปนตูอบควบคุมอุณหภมูิสําหรบัการทํา Hybridization   
2.มีระบบควบคมุอุณหภูมิแบบแมนยํา ควบคุมอุณหภูมิในชวง 
5 จนถึงอยางนอย 80 องศาเซลเซยีส 
3.สามารถปรับลด-เพ่ิม อุณหภูมไิดทีละไมเกิน 0.5 องศา
เซลเซียส  
4.สามารถปรับตั้งการหมุนไดไมนอยกวา 35 รอบตอนาที 
(rpm) 
5.มีแกนหมุนท่ีสามารถใสขวด Hybridization ไดไมนอยกวา  
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

6 ขวด 
6.มีหนาจอแสดงอุณหภมูิ และความเร็วรอบในการหมุน 
7.มีขวดแกวสําหรับการทํา Hybridization  
8.มีระบบปองกัน การเปด-ปดประต,ู อุณหภูมไิมปกต ิ
9.เปนผลติภณัฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต 

รวม 25,756,000    



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 218 

161433102300 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,949,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเปนหลักสูตรใหม เริ่มเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนปพุทธศักราช 

2557  มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูวิทยาศาสตรประยุกตดานการผลิตพืชเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคม เพ่ือใหการ
ผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สาขาวิชาฯ จําเปนตองมีหองปฏิบัติการเปนหนวยงานหลักท่ีสนับสนุนดาน
การเรียนการสอนปฏิบัติการของนักศึกษาและการทําวิจัยของคณาจารย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอปรับปรุง
หองปฏิบัติการกลาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา เพ่ือใชในการปฏิบัติการของ
สาขาวิชาฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีผลิตพืช 

2. เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงป.  
   สกอ. องคประกอบท่ี 6  ตัวบงชี้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน   

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 มีหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

และหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมกับ
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในแตละดาน  

3 หอง 

    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีหองปฏิบัติการกลางสําหรับทําการทดลองศึกษาวิจัยในศาสตรทางดานการเกษตร 

และทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืช สามารถฝกหัด และใชอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการได
อยางคุนชิน และเปนศักยภาพของอาจารยในการใชทําการวิจัย 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)   เบิกจายรอยละ 36 เปนเงิน   1,061,640  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)   เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน   678,270    บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน   678,270    บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)   เบิกจายรอยละ 18 เปนเงิน   530,820    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กําหนดราคากลาง 

ทําสัญญา 
เริ่มตนโครงการ และจายเงินงวดแรก 36 % 

1 งาน 1,061,640 1 งาน 1,061,640       

2 ดําเนินโครงการ(ตอ) จายเงินงวด 2 จํานวน 23 % 1 งาน 678,270   1 งาน 678,270     

3 ดําเนินโครงการ(ตอ) จายเงินงวด 3 จํานวน 23 % 1 งาน 678,270     1 งาน 678,270   

4 ดําเนินโครงการ(ตอ) จนสิ้นสุดโครงการและ จายเงินงวด 
4 (งวดสุดทาย) จํานวน 18 %  

1 งาน 530,820           1 งาน 530,820     

รวมท้ังสิ้น 1 งาน 2,949,000 1 งาน 1,061,640 1 งาน 678,270 1 งาน 678,270 1 งาน 530,820 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ

ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
2,949,000  

 งบลงทุน 2,949,000  
 1.1 คาสิ่งกอสราง  2,949,000  
 สิ่งกอสรางปเดียว 2,949,000  
 - ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลาง

เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

      2,949,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,949,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา  
ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในแตละดาน  

มีการติดตั้งอุปกรณประกอบ ไดแก ตูดูดควัน และแขนดูดควัน ซ่ึงตองมีการเดินทอเพ่ือปลอยควันให
สอดคลองกับ กฎหมาย ทางดานสิ่งแวดลอมและ กฎหมาย อาคาร 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  หองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ 

ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จจํานวน 3 หอง 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการใชจายงบประมาณงบลงทุน 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผลการปรับปรุงหองปฏิบัติการ 
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โครงการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร และเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา 
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 คาปรับปรุง

หองปฏิบัติการกลาง
เกษตรศาสตร และ
เทคโนโลยีการผลติพืช 
หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา 
หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

1 งาน 2,949,000 2,949,000 1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร
และเทคโนโลยีการผลติพืช ขนาด 80 ตร.ม. 

2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพ 
50 ตร.ม. 

3. ปรับปรุงหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา ขนาด  
50 ตร.ม. 

รวม 2,949,000  
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
161433202400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 45,962,700 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.เพ่ือสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนขาราชการพลเรือน 40 อัตรา 
1.2 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 22 อัตรา 
1.3 จํานวนผูดํารงตําแหนงบริหารมีวาระ 42 อัตรา 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....14.50....เปนเงิน....6,664,550....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....28.50...เปนเงิน...13,099,370...บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....28.50...เปนเงิน...13,099,390...บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....28.50...เปนเงิน....13,099,390..บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา (ดานวิทย)           

 งบบุคลากร  18,221,600         

 - เงินเดือนและคาจางประจาํ   3 เดือน 4,555,400 3 เดือน 4,555,400 3 เดือน 4,555,400 3 เดือน 4,555,400 

 งบดําเนินงาน  8,436,600         

 - คาตอบแทน   3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 3 เดือน 1,791,900 

 - คาใชสอยและวัสด ุ   3 เดือน 317,250 3 เดือน 317,250 3 เดือน 317,250 3 เดือน 317,250 

 งบลงทุน  19,304,500         

 - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   3 เดือน 0 3 เดือน 6,434,820 3 เดือน 6,434,840 3 เดือน 6,434,840 

รวมท้ังสิ้น  45,962,700  6,664,550  13,099,370  13,099,390  13,099,390 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 226 

 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย) 45,962,700  
 งบบุคลากร 18,221,600  
  1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 18,221,600  
 - เงินเดือน 38 อัตรา 12 เดือน   15,255,200  
 - เงินประจําตําแหนง   12 เดือน 123,600 - 1,483,200  
 - เงินคาตอบแทนรายเดือน

สําหรับขาราชการ 
  12 เดือน 123,600 - 1,483,200  

 งบดําเนินงาน 8,436,600  
 1.2 คาตอบแทน 7,167,600  
 - คาตอบแทนตําแหนง

ผูบริหาร 
  12 เดือน 597,300 - 7,167,600  

 1.3 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,269,000  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน 105,750 - 1,269,000  
 งบลงทุน 19,304,500  
 1.4 สิ่งกอสราง 19,304,500  
 - สิ่งกอสรางผูกพัน (อาคาร

เรียนรวมและโรงอาหาร) 
  12 เดือน  - 19,304,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,962,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ. 
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 
1. งานจัดการศึกษา 
1020000 คณะครุศาสตร 
161434102500 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 871,520 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) พบวา ยุคปจจุบันมีความตองการ คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีเดนชัดและสูงกวาในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนในโลกอนาคต จากปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหบัณฑิตรุนใหมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซ่ึงความสามารถในการคิดจะเปน
หัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหม เชน การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีทักษะ
หลายดานเพ่ือการดํารงชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดใหบัณฑิตยุคใหมตองมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหม คือ ตองเปนผูมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตรท่ีตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
(Life & career skills) มีทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา
ขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูผานสื่อตางๆ (information, communication, media, and 
technology skills) รวมท้ัง เปนผูท่ีมีจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามอยูในพ้ืนฐานของจิตใจ เชน การมีจิตอาสา การมี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดําเนินชีวิต เปนตน ดังนั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขางตน คณะครุศาสตร
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตคณะครุศาสตร มีพรอมในการปฏิบัติงานและมีขีด
ความสามารถเทียบเทาในระดับสากล สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตาง ๆ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรม

ดานภาษา  
                                   การแลกเปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดท่ี 9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวนนักศึกษาเขาใหมคณะครุศาสตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 11 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูคณะครุศาสตร 
ตัวชี้วัดท่ี 13 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
  ตัวชี้วัดท่ี 14 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 สกอ. ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 3.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดทุกดาน 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค 78 คน 
1.2 การพัฒนาทักษะสูอาชีพผูฝกสอนเจาหนาท่ีและผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล 50 คน 
1.3 คายพัฒนาทักษะคณติศาสตรเพ่ือมุงสูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 35 คน 
1.4 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 35 คน 

1.5 
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรูและการอยูรวมกันในสังคมแหงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

35 
คน 

1.6 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครภูาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ  30 คน 
1.7 การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูธรรมชาต ิ 25 คน 
1.8 การพัฒนาทักษะการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 20 คน 
1.9 การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือมุงสูครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา 70 คน 
1.10 คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 30 คน 
1.11 อบรมลูกเสือ 100 คน 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.12 นิทรรศการวันคร ู 10 สาขาวิชา 
1.13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  300  คน 
1.14 การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 1 ครั้ง 
1.15 กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 2  ครั้ง 
1.16 เสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 5  ครั้ง 
1.17 ครุสิทธ์ิ และการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพคร ู 490 คน 
1.18 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 2  ครั้ง 
1.19 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 4  ครั้ง 
1.20 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา 1  ครั้ง 
1.21 กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะความเปนคร ู 3  ร.ร. 
1.22 การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู 11 สาขา/กลุมวิชา 

1.23 วัสดุพัฒนานักศึกษา 20  รายการ 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมท่ีเขารวมไมนอยกวารอยละ 85  
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  39.84  เปนเงิน  347,200 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  27.79  เปนเงิน  242,200 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  21.46  เปนเงิน  187,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  10.91  เปนเงิน  95,120 บาท  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค 78 คน 23,100    6,500    16,600 
2 การพัฒนาทกัษะสูอาชพีผูฝกสอนเจาหนาทีแ่ละผูตัดสินกีฬา 50 คน 19,100 50 คน 19,100  0  0  0 
3 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตรเพื่อมุงสูความเปนครูมืออาชีพ

ในศตวรรษที่ 21 
35 คน 

22,000 35 คน 22,000  0  0  0 

4 การพัฒนาทกัษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพวิเตอร 35 คน 22,500 35 คน 0  22,500    0 
5 การพัฒนาทกัษะชีวิตเพื่อการเรียนรูและการอยูรวมกันใน

สังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
35 คน 28,600 35 คน 28,600  0  0  0 

6 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูภาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ  30 คน 15,200 30 คน 15,200  0  0  0 
7 การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรู

ธรรมชาติ 
25 คน 18,300 25 คน 18,300  0  0  0 

8 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 20 คน 4,300  0 20 คน 4,300  0  0 
9 การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพือ่มุงสูครูมือ

อาชพีระดับประถมศึกษา 
70 คน 

15,200  0 
70 คน 

15,200  0  0 

10 คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 30 คน 12,700  0 30 คน 12,700  0  0 
11 อบรมลูกเสอื 100คน 90,000 100 คน 90,000  0  0  0 
12 นิทรรศการวันครู 10 สาขา 200,000 10 สาขา 100,000  100,000  0  0 
13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  300 คน 54,000  0  0 300 คน 54,000  0 
14 การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

สําหรับนักศึกษา 
1 คร้ัง 3,000  0 1 คร้ัง 3,000  0  0 

15 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 2 คร้ัง 10,000  5,000 2 คร้ัง 0  5,000  0 
16 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 5 คร้ัง 10,000  2,000 5 คร้ัง 6,000  2,000  0 
17 ครุสิทธิ ์และการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชพีครู 500 คน 65,000  0 1 คร้ัง 15,000  50,000  0 
18 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 2 คร้ัง 10,000  5,000 2 คร้ัง 5,000  0  0 
19 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 4 คร้ัง 5,000  2,000 4 คร้ัง 2,000  1,000  0 
20 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา 1 คร้ัง 5,000  0 1 คร้ัง 0  5,000  0 
21 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู 2 ร.ร. 10,000  0  10,000  0  0 
22 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 11 สาขา 30,000  0  0  30,000  0 
23 วัสดุพัฒนานักศึกษา  20  198,520  40,000  40,000  40,000  78,520 

รวมท้ังสิ้น  871,520  347,200  242,200  187,000  95,120 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค 23,100  
 งบดําเนินงาน 23,100  

1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 6,500  
 1.1.1 คาใชสอยและคาวัสุด       6,500  
 คาเสื่อมรถยนต/คาเบ้ียเลี้ยง/ 

คาทางดวน 
      2,420  

 คานํ้ามัน       4,080  
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนตนแบบทางการศึกษาปฐมวัย 16,600  

 1.1.2 คาใชสอยและคาวัสุด       16,600  
 คาเสื่อมรถยนต/คาเบ้ียเลี้ยง/ 

คาทางดวน 
      2,760  

 คานํ้ามัน/ซื้อวัสด/ุถายเอกสาร       13,840  
2 การพัฒนาทักษะสูอาชีพผูฝกสอนเจาหนาท่ีและผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล 19,100  
 งบดําเนินงาน 19,100  
 2.1 คาตอบแทน       14,400  
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คาวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       4,700  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       4,700  
3 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตรเพ่ือมุงสูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 22,000  
 งบดําเนินงาน 22,000  
 3.1 คาตอบแทน       10,800  
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 3.2 คาวัสดุ       11,200  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       11,200  
4 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 22,500  
 งบดําเนินงาน 22,500  
 4.1 คาใชสอย       22,500  
 คาเชารถยนต       22,500  
5 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรูและการอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 28,600  
 งบดําเนินงาน 28,600  
 5.1 คาตอบแทน       10,800  
 คาวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       17,800  
 อาหารวางและเครื่องดืม่ 39 คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท 4,680  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       13,120  
6 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูภาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ 15,200  
 งบดําเนินงาน 15,200  
 6.1 คาตอบแทน       10,800  
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 6.2 คาวัสดุ       4,400  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร/นํ้ามัน       4,400  
7 การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ 18,300  
 งบดําเนินงาน 18,300  
 7.1 คาตอบแทน       1,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 2 ชมๆ 600 บาท 1,200  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       17,100  
 คาเชารถยนต 1 คันๆละ   10,000 บาท 10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 29 คนๆละ 1 มื้อq 30 บาท 870  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       6,230  
8 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 4,300  
 งบดําเนินงาน 4,300  
 8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       4,300  
 คาเสื่อมรถยนต/เบ้ียเลีย้ง       1,740  
 วัสดุนํ้ามัน       2,560  
9 การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือมุงสูครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา 15,200  
 งบดําเนินงาน 15,200  
 9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       15,200  
 คาเสื่อมรถยนต       3,000  
 วัสดุนํ้ามัน       12,200  

10 คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 12,700  
 งบดําเนินงาน 12,700  
 10.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 10.2 คาวัสดุ       5,500  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       5,500  

11 อบรมลูกเสือ 90,000  
 งบดําเนินงาน 90,000  

11.1 อบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน รุนท่ี 1 (20-22 ต.ค.58) 44,000  
 11.1.1 คาตอบแทน       36,000  
 คาวิทยากร 4    คน ๆ ละ 18     ชม.ๆละ 500  36,000  
 11.1.2 คาวัสดุ       8,000  
 คานํ้ามัน       6,500  
 คาสึกหรอรถยนต       1,500  

11.2 อบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน รุนท่ี 2 (23-25 ต.ค.58) 36,000  
 11.2.1 คาตอบแทน       36,000  
 คาวิทยากร 4    คน ๆ ละ 18     ชม.ๆละ 500  36,000  

11.3 อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชัน้สูง (7-13 ธ.ค.58) 10,000  
 11.3.1 คาใชสอย       10,000  
 คานํ้ามัน       8,500  
 คาสึกหรอรถยนต       1500  

12 นิทรรศการวันครู 200,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งบดําเนินงาน 200,000  
 12.1 คาตอบแทน       36,000  
 คาตอบแทนวิทยากร   60 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  
 12.2 คาวัสดุ       164,000  
 ซื้อวัสด ุ       164,000  

13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 54,000  
 งบดําเนินงาน 54,000  
 13.1 คาใชสอย       54,000  
 จางทํา กระเปา/เสื้อ       54,000  

14 การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 3,000  
 งบดําเนินงาน 3,000  
 14.1 คาวัสดุ       3,000  
 ซื้อวัสดุ/คาถายเอกสาร       3,000  

15 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 15.1 คาวัสดุ       10,000  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       10,000  

16 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 16.1 คาวัสดุ       10,000  
 ซื้อวัสด ุ       10,000  

17 ครุสิทธิ ์และการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพครู 65,000  
 งบดําเนินงาน 65,000  
 17.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       57,800  
 อาหารวางและเครื่องดืม่ 500 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 30,000  
 อาหาร 500 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 25,000  
 ซื้อวัสด ุ       2,800  

18 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 18.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 18.2 คาวัสดุ       2,800  
 ซื้อวัสด ุ       2,800  

19 ประชุมคณะกรรมการสโมสร 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
 19.1 คาตอบแทน       3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 19.2 คาวัสดุ       1,400  
 ซื้อวัสด ุ       1,400  

20 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 20.1 คาวัสดุ       5,000  
 ซื้อวัสด ุ       5,000  

21 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 21.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 
 21.2 คาวัสดุ       2,800  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       2,800  

22 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  
 22.1 คาตอบแทน       6,600  
 คาวิทยากร   11 ชม.ๆละ 600 บาท 6,600  
 22.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       23,400  
 อาหารวางและเครื่อง 110 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 6,600  
 อาหาร 11 สาขาๆละ 10 คนๆละ 100 บาท 11,000  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       5,800  

23 วัสดุพัฒนานักศึกษา 198,520  
 งบดําเนินงาน 198,520  
 23.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       107,000  
 จางทํารายงานประจําป       20,000  
 ซื้อวัสด ุ       178,520  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 871,520  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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161434102600 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 132,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคณุภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดจัดทํา
องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ ซ่ึงการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความจําเปนท่ีหนวยงาน
ตองมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีจะทําใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกร หนวยงานมีคุณภาพ 
นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน
ของคณะ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีจะชวยใหคณาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสรางและจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
และนําไปสูการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม รวมท้ังสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหคณะเปนท่ียอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติในท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพการแขงขัน
ในปจจุบันซ่ึงมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานท่ีมี
แนวโนมรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจากกระแสโลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงเกิดการเปด
ประเทศของประเทศไทย ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเปน ตองพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางตอเนื่องในมิติท่ีหลากหลาย ท้ังดานการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
ภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนและ
ตอเนื่อง 

คณะครุศาสตรจึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร
ใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้ังนี้คณะครุศาสตรเชื่อวากิจกรรม
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการกาวไปสูองคกรท่ีมีความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนในท่ีสุด 

  
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหบุคลากรของคณะครุศาสตร มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและสอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสนอ 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ไมต่ํากวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 เสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 

1.2 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

3 ครั้ง 

1.3 จัดการความรูบุคลากรสายวิชาการดานการวิจัย 2 ครั้ง 
1.4 จัดการความรูดานผลงานวิชาการ 2 ครั้ง 

 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85  
2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85  
2.4 บุคลากรมีความสามารถนาความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85  

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  26.52 เปนเงิน  35,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  28.25 เปนเงิน  37,290 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 45.23 เปนเงิน  59,710 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 เสรมิสรางเครือขายการประกันคณุภาพ 2 ครั้ง 22,000   1 ครั้ง 12,090 1 ครั้ง 9,910   
2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพภายใน

และกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
3 ครั้ง 70,000 1 ครั้ง 17,200 1 ครั้ง 25,200 2 ครั้ง 27,600 

  

3 การจัดการความรูดานงานวิจัย 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 7,800  0 1 ครั้ง 12,200   
4 การจัดการความรูสูผลงานวิชาการ 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 10,000  0 1 ครั้ง 10,000   

รวมท้ังสิ้น  132,000  35,000  37,290  59,710   
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 เสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ 22,000  
 งบดําเนินงาน 22,000  
 1.1 คาตอบแทน       4,200  
 คาวิทยากร    ชม.ๆละ 600 บาท 4,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       17,800  
 -คาเบ้ียเลี้ยง//คาท่ีพัก/คา

พาหนะ/คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม/ คาอาหาร ฯลฯ/คาเชา
รถยนต 

      15,800  

 -วัสดุนํ้ามัน       2,000  
2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 70,000  
 งบดําเนินงาน 70,000  
 2.1 คาตอบแทน       37,200  
 คาวิทยากร   62 ชม.ๆละ 600 บาท 37,200  
 2.2 คาใชสอย       32,800  
 คาเสื่อมรถยนต/คาเบ้ียเลี้ยง/ 

คาทางดวน/คาท่ีพัก/คาพาหนะ/
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/ 
คาอาหาร ฯลฯ 

      32,800  

3 การจัดการความรูดานงานวิจัย 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
 3.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       12,800  
 อาหารวางและเครื่อง/อาหาร 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท 6,000  
 -ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร   1 งานๆละ 7,800 บาท 6,800  
4 การจัดการความรูสูผลงานวิชาการ 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
 4.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       12,800  
 อาหารวางและเครื่อง    มื้อๆละ 30 บาท 5,000  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร   1 งานๆละ 7,800 บาท 7,800  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 162,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 239 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 จํานวนโครงการจัดการความรูท่ีแลวเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม 
9.1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 240 

 

161434102700 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
ประเด็นยุทธศาสตร: ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน  

5. พัฒนาดานการเรยีนการสอน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรยีนและซอมแซมครุภณัฑ  จัดซื้อวัสดุสาํนักงาน และจดัอบรม

บริการวิชาการการศึกษาพิเศษ  
 

  
วงเงินงบประมาณ: 1,010,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ  และ ดร.วริสรา  จุยดอนกลอย   

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ กระทรวง ศึกษาธิการ มีน โยบายขยายการจัดการศึกษาพิ เศษ สํ าหรับ เด็กที่ มี ความบกพรอง                      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) 
ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระและหนาที่เปนศูนยสาธิตเพื่อการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมและเตรียมความพรอมเด็กพิเศษ 
การบริการวิชาการและคนควาวิจัยดานการศึกษาพิเศษ  และการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  สงเสริมใหบุคคลที่มีความ
บกพรองไดมีโอกาสพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

จากการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ไดดําเนินการกิจกรรมหลายอยางในปงบประมาณ 2558 ไดแก การจางเหมาบริการ
และซอมแซมครุภัณฑ การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณลักษณะสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรูและการบริการตางๆดานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหศูนยการศึกษาพิเศษสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการฟนฟูสามารถพัฒนาศักยภาพของ
แตละบุคคล การใหความรูและชวยเหลือแกผูปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถดูแลเด็กที่มีความพิเศษไดอยาง
เหมาะสม การจัดอบรมและการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ เผยแพรความรู  ใหนักศึกษาไดมีความรูและเจตคติที่ดีในการดูแล ชวยเหลือ
เด็กที่มีความตองการพิเศษและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงาน การเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษมีองค
ความรูทางดานการศึกษาพิเศษและไดแลกเปลี่ยนความรูกับบุคลากรทางการศึกษา จากหนวยงานอ่ืน  เพื่อใหบุคลากรนํา
หลักการ แนวคิดใหม และประสบการณที่ไดมาพัฒนาองคกรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 ศูนยการศึกษาพิเศษ            
จึงไดดําเนินการโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรศูนยการศึกษาพิเศษใหมีความรูและประสบการณดานการศึกษาพิเศษท่ีจะนํามาใชใน

การปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษแกชุมชนและ

หนวยงานตางๆ 
4. เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษใหมีทักษะดานการเรียนรูตางๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5. เพ่ือใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมกับสังคมภายนอกได 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวชี้วัดท่ี 17  จํานวนครู/ผูบรหิารท่ีเขารับการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดท่ี 18  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
  ตัวชี้วัดท่ี 19  ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน  
5. พัฒนาดานการเรียนการสอน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ  

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และจัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรยีนและซอมแซมครุภณัฑ 5 ครั้ง 
2 มีวัสดุ  อุปกรณทางการศึกษา วัสดุอุปกรณการเกษตร และสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ 
50 รายการ 

3 บุคลากรไดศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ 5 ครั้ง 
4 การพัฒนาทักษะดานการเรยีนรูสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 10/240 คน/ครั้ง 

5 จัดอบรมบริการวิชาการดานการศกึษาพิเศษใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา 1/30 ครั้ง/คน 
6 มีการจัดอบรมกิจกรรมงานวันเด็ก 300 คน 
7 นักศึกษามีวัสดุในการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรยีนการสอน 80  รายการ 
8 มีวัสดุในการพัฒนาคุณลักษณะเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 40 รายการ 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
9 จัดอบรมใหกับผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 5 ครั้ง 
10 พัฒนาเด็กกลุมเสีย่งตอปญหาทางการเรยีนรูในโรงเรียนเรียนรวม 1 ครั้ง 
11 วารสารครุศาสตรกรุงเกา 300 เลม 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรไดรบับริการวิชาการ/การฝกอบรมอยางตอเน่ืองและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
2.ชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆไดรับความรูทางดานการศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจตอการบริการในระดับมาก 
3.เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการฝกทักษะดานการเรียนรูในระดับมาก 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  36 เปนเงิน  363,600  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  23 เปนเงิน  235,900  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  23 เปนเงิน  236,200  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ  18 เปนเงิน  174,300  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 บริหารจดัการศูนยการศึกษาพิเศษ  230,000         

1.1 การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ 5 คร้ัง 100,000 2 คร้ัง 70,000 2 คร้ัง 15,000 1  คร้ัง 15,000     
1.2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/วัสดุการเกษตร 50

รายการ 
90,000 

20
รายการ 

57,700 
20

รายการ 
15,000 

10
รายการ 

17,300     

1.3 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝกอบรม 5 คร้ัง 40,000   3 คร้ัง 20,000     2 คร้ัง 20,000 
2 บริการวชิาการดานการศึกษาพิเศษ  780,000                  
2.1 การพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 
240 คร้ัง 

300,000 60 คร้ัง 75,900 60 คร้ัง 75,900 60 คร้ัง 75,900 60 คร้ัง 72,300 

2.2 โครงการอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ 30 คน 20,000    30 คน 20,000         
2.3 โครงการวันเด็กสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 300 คน 50,000    1 คร้ัง 50,000         
2.4 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 80

รายการ 
200,000 

40 
รายการ 

80,000 
20 

รายการ 
40,000 

20 
รายการ 

58,000 
10 

รายการ 
22,000 

2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความตองการพิเศษ 40
รายการ 

120,000 
30

รายการ  
80,000     

10 
รายการ  

40,000     

2.6 อบรมใหกับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ 5 คร้ัง 20,000         5 คร้ัง 20,000     
2.7 การพัฒนาเด็กกลุมเส่ียงตอปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนเรียนรวม 1 คร้ัง 10,000         1 คร้ัง 10,000     
2.8 วารสารครุศาสตรกรุงเกา 1 คร้ัง 60,000             1 คร้ัง 60,000 

รวมทั้งสิ้น  1,010,000  363,600   235,900  236,200   174300  

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวนครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบอุดหนุน 1,010,000  
1 บริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษ 230,000  

1.1 การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ 100,000  
 1.1.1 คาใชสอย 

- จางเหมาบริการปรบัปรุง
อาคาร หองเรียนและซอมแซม
ครุภณัฑซอมบํารุงแอร ประกัน
ลิฟต  ฯลฯ เปนตน 

5 รายการ     100,000 
100,000 

 

1.2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/วัสดุการเกษตร 90,000  
 1.2.1 คาวัสดุ 

- จัดซื้อวัสด ุเชน กระดาษ 
A4  กระดาษสี กระดาษหนัง
ชาง แฟม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โตะลิ้นชัก ตู  
เครื่องดูดฝุน โทรทัศน   
- ถายเอกสาร ฯลฯ  
- ดิน ดอกไม กระถาง  ปุย 

ฯลฯ 

50 รายการ     90,000  

1.3 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม 5 คร้ัง     40,000  
 1.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       40,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง ฯลฯ สําหรับ

การไปประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

      7,000  

 -  คาท่ีพัก 8 หอง 1 คืนๆละ 1,400 บาท 11,200  
 - คาเชารถ 2 คัน 2 วันๆละ 2,500 บาท 10,000  
 - คาเสื่อมรถ 2 ครั้ง     2,000  
 - คาเดินทาง 5 คน     3,000  
 - คาอาหารกลางวัน 10 คน 2 มื้อๆละ 100 บาท 2,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน 3 มื้อๆละ 30 บาท 1,800  
 - จัดซื้อวัสดุ   ของท่ีระลึก  

กระดาษ  แฟม  หมึกพริ้น
เตอร ฯลฯ 

- ถายเอกสาร 

      3,000  

2. บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ 780,000  
2.1 การพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 300,000  

 2.1.1 คาตอบแทน       300,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 240 ครั้งๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆละ 150 บาท 180,000  
 - คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 240 ครั้งๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 100 บาท 120,000  

2.2 โครงการอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ  20,000  
 2.2.1 คาตอบแทน       5,400  
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       14,600  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,800  
 -จัดซื้อวัสดุ เชน ซอง ปากกา 

สมุด กระดาษการด ปาย ฯลฯ 
10 รายการ     9,800  

 -คาถายเอกสาร 1 ครั้ง     3,000  
2.3 โครงการวันเด็กสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 50,000  

 2.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       50,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่  2 ครั้งๆละ 300 คน 30 บาท 18,000  
 -คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ     5,000  
 -แผนปายไวนิลประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ     3,000  
 -วัสดุการจดังานวันเด็ก เชน 

รางวัลแจกเด็ก ลูกโปรง 
กระดาษสี  สีโปสเตอร สไีม สีนํ้า 
เทปกาว ตุกตา ฯลฯ 

20 รายการ     24,000  

2.4 พัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา 50 รายการ     200,000  
 2.4.1 คาวัสดุ 

- จัดซื้อวัสด ุเชน กระดาษ A4  
กระดาษสี กระดาษหนังชาง 
แฟม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โตะลิ้นชัก ตู ถาย
เอกสาร ฯลฯ 
วัสดุการศึกษา เชน  หนังสือ
ดานการศึกษา  หนังสือการ
จัดการเรียนรูสําหรับครู  
หนังสือแตละประเภทท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอน  
หนังสือเก่ียวกับจิตวิทยาแนะ
แนวการศึกษา  ฯลฯ 
- คาถายเอกสาร ฯลฯ 

      200,000 
200,000 

 

2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 120,000  
 2.5.1 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 2.5.2 คาวัสดุ       112,800  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง     4,800  
 - จัดซื้อวัสดุ เชน หมึกปริ้น 

กระดาษA4 กระดาษ 100 
ปอนด แฟม แผนฟวเจอรบอรด 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนาด านการศึกษา พิ เศษ  
อุปกรณดานการศึกษาพิเศษ  
โตะ ตู  โปรแกรมสําหรับฝกเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษแตละ

30 รายการ     108,000  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
ประเภท อุปกรณฝกทักษะเด็ก
พิเศษและ ฯลฯ 

2.6 อบรมผูปกครองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 20,000  
 2.6.1 คาตอบแทน       18,000  
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 30 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 18,000  
 2.6.2 คาวัสดุ       2,000  
 -คาถายเอกสาร 1 ครั้ง     2,000  

2.7 การพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนเรียนรวม 10,000  
 2.7.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 2.7.2 คาวัสดุ       2,800  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง     2,800  

2.8 จัดทําวารสารศูนยการศึกษาพิเศษ 60,000  
 2.8.1 คาตอบแทน       6,000  
 -คาตอบแทน 12 เรื่องๆ ละ   500 บาท 6,000  
 2.8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       54,000  
 -คาจางทําวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 300 เลมๆ ละ 180 บาท 52,000  
 - ถายเอกสาร 1 ครั้ง     2,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,010,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัตงิานเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศกึษาพิเศษใหแกชุมชนและหนวยงานตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูทักษะตางๆและมีคณุภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 

5. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1. บุคลากรไดรับบริการวิชาการ/การฝกอบรมอยางตอเนื่องและมีความพึงพอใจรอยละ 85 
2. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการฝกทักษะดานการเรียนรูรอยละ 85 
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการ

พัฒนา และเอกสารวิชาการฯ 
2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
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161434102800 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามสามารถในการพัฒนา 

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/ผูบรหิารท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 500,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ของเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ ทักษะและสติปญญาท่ีสามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองคความรูไดดวย
ตนเอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และมีทักษะท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตอยูในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 
Coaching and Mentoring ข้ึนโดยเนนการสรางความเขมแข็งของสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนในบริบทท่ี
หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน และใหเปนไปตามความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม เพ่ือใหครูสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตอไป 

  
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดท่ีหลากหลายของโรงเรียน  และความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ  
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4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชกระบวนการ
สรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring    

120 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชไมนอยกวารอยละ 85 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 36  เปนเงิน  180,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 23 เ ปนเงิน 115,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน 115,000 บาท  
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ  18 เปนเงิน 90,000   บาท  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 
การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 
Coaching and Mentoring    

120 คน 500,000 40 คน 180,000 40 คน 115,000 40 คน 115,000  90,000 

รวมท้ังสิ้น  500,000  180,000  115,000  115,000  90,000 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring    500,000  
 งบดําเนินงาน 500,000  
 1.1 คาตอบแทน       110,000  
 คาวิทยากร   100 ชม.ๆละ 600 บาท 60,000  
 คาวิทยากร   100 ชม.ๆละ 500 บาท 50,000  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       390,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร       50,000  
 คาวัสด/ุถายเอกสาร       340,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จ 1 โครงการ  
9.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการรอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
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161434102900 จัดซ้ือครุภัณฑ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ภายในปเดียว 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

8. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
9. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
10. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
11. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
12. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 2,823,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานท้ังดานการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร  และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะครุศาสตรมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือครุภัณฑ/จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใช
ประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจซ่ึง
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหอาจารย นักเรียน/นักศึกษา ไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีคุณภาพสูงข้ึน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนท่ี 1 ชุด 
1.2 กระดานอัจฉริยะ 6 แผน 
1.3 เครื่องเสียงหองเรียน 3 ชุด 
1.4 เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 
1.5 เครื่องโรวิ่ง แมทชีน ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 
1.6 เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 
1.7 เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 
1.8 เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ 1 เครื่อง 
1.9 เครื่องออกกําลังกาย  1 เครื่อง 
1.10 เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE  1 เครื่อง 
1.11 เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา 1 เครื่อง 
1.12 เครื่องดนตรี 1 ชุด 
1.13 เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 2 เครื่อง 
1.14 ชุดหอง Sensory Room 1 ชุด 
1.15 ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ชุด 
1.16 กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา 7 กลอง 
1.17 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล 400*400 1 เครื่อง 
1.18 ปากาอิเล็กทรอนิกส 2 ชุด 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยางนอย รอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  81.94  เปนเงิน  2,313,800 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  18.06  เปนเงิน  510,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ขออนุญาตจัดซื้อ           
2 กําหนดคุณลักษณะครภุัณฑ           
3 ดําเนินการ ตกลงราคา/สอบราคา ดําเนินการจดัซื้อ           
 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนท่ี 1 ชุด 70,000 1 ชุด 70,000       
 กระดานอัจฉริยะ 6 แผน 510,000  0 6 แผน 510,000     
 เครื่องเสยีงหองเรียน 3 ชุด 30,000 3 ชุด 30,000       
 เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 51,600 1 เครื่อง 51,600       
 เครื่องโรว่ิง แมทชีน ระบบแมเหลก็ 1 เครื่อง 46,400 1 เครื่อง 46,400       
 เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 57,600 1 เครื่อง 57,600       
 เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก 1 เครื่อง 38,400 1 เครื่อง 38,400       
 เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ 1 เครื่อง 14,400 1 เครื่อง 14,400       
 เครื่องออกกําลังกาย  1 เครื่อง 16,800 1 เครื่อง 16,800       
 เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE  1 เครื่อง 57,600 1 เครื่อง 57,600       
 เครื่องออกกําลังกายลูว่ิงไฟฟา 1 เครื่อง 120,000 1 เครื่อง 120,000       
 เครื่องดนตร ี 1 ชุด 460,000 1 ชุด 460,000       
 เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 2 เครื่อง 58,000 2 เครื่อง 58,000       
 ชุดหอง Sensory Room 1 ชุด 450,000 1 ชุด 450,000       
 ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 1 ชุด 300,000 1 ชุด 300,000       
 กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา 7 กลอง 273,000 7 กลอง 273,000       
 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดจิิตอล 400*400 1 เครื่อง 180,000 1 เครื่อง 180,000       
 ปากาอิเล็กทรอนิกส 2 ชุด 90,000 2 ชุด 90,000       

รวมท้ังสิ้น  2,823,800  2,313,800  510,000     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ       2,823,800  
 คาครุภัณฑ       2,823,800  
 - เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนท่ี   1 ชุด 70,000 บาท 70,000  
 - กระดานอัจฉริยะ   6 แผน 85,000 บาท 510,000  
 - เครื่องเสียงหองเรียน   3 ชุด 10,000 บาท 30,000  
 - เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก   1 เครื่อง 51,600 บาท 51,600  
 - เครื่องโรว่ิง แมทชีน ระบบแมเหล็ก   1 เครื่อง 46,400 บาท 46,400  
 - เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค 

ระบบแมเหล็ก 
  1 เครื่อง 57,600 บาท 57,600  

 - เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก   1 เครื่อง 38,400 บาท 38,400  
 - เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ   1 เครื่อง 14,400 บาท 14,400  
 - เครื่องออกกําลังกาย    1 เครื่อง 16,800 บาท 16,800  
 - เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE    1 เครื่อง 57,600 บาท 57,600  
 - เครื่องออกกําลังกายลูว่ิงไฟฟา   1 เครื่อง 120,000 บาท 120,000  
 - เครื่องดนตรี   1 ชุด 460,000 บาท 460,000  
 - เครือ่งเจาะกระดาษและเขาเลม   2 เครื่อง 29,000 บาท 58,000  
 - ชุดหอง Sensory Room   1 ชุด 450,000 บาท 450,000  
 - ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 
  1 ชุด 300,000 บาท 300,000  

 - กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา   7 กลอง 39,000 บาท 273,000  
 - เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบ

ดิจิตอล 400*400 
  1 เครื่อง 180,000 บาท 180,000  

 - ปากาอิเล็กทรอนิกส   2 ชุด 45,000 บาท 90,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,823,800  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1. นักเรียน/นักศึกษา มีอุปกรณพรอมสําหรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
       2. ผูสอนไดใชสื่อท่ีมีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของภาครัฐและเอกชน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ครุภัณฑเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 18 รายการ 
9.1.2 หองเรียนมีมาตรฐานพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร 1 ชุด 70,000 70,000  คุณลักษณะ 

 

และแผนท่ี    - ลูกโลกเสนผานศูนยกลาง 12"(รุนET-112A ไมมไีฟ) 
- ลูกโลกเสนผานศูนยกลาง 12"สีเหลือง 
- บอรดแผนท่ีภูมิศาสตร ทวีปเอเชีย ขนาด110*150ซม. 
- บอรดแผนท่ีโลก DUPOINT(แยกสีประเทศ) ขนาด 

95*150ซม. 
- บอรดแผนท่ีโลก(ภมูิศาสตร)ขนาด 150*198 ซม. 
- บอรดแผนท่ีประเทศไทย(ภูมศิาสตร) ขนาด170*120 ซม. 
- บอรดแผนท่ีประเทศไทย (แยกสี)ขนาด170*120 ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนการอพยพของไทย 

140*100 ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนสมยักรุงศรีอยุธยา 

140*100 ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนสมยักรุงรัตนโกสินทร 

ตอนตน140* 100 ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนสมยัสุโขทัย 140*100 ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนสมยักรุงธนบุรี 140*100 

ซม. 
- แผนท่ีประวัติศาสตรชนิดแขวนการเสยีดินแดนสมัยกรุง

รัตนโกสินทร 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวนเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต(อาเซี่ยน) 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน(โลก) 100*140ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาค ชนิดแขวน(ทวีปยุโรป) 100*140 

ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน(ทวีปอเมริกาใต) 

140*100 ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน(ทวีปออสเตรเลีย) 

100*140 ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน(ทวีปเอเซีย) 140*100 

ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน(ทวีปอเมริกาเหนือ) 

140*100 ซม. 
- แผนท่ีภูมิศาสตร ภูมภิาคชนิดแขวน (ทวีปแอฟริกา) 

140*100 ซม. 
คําช้ีแจง 
ใชท่ีสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 256 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

2 กระดานอัจฉริยะ 6 แผน 85,000 510,000 คุณลักษณะ 
- เทคโนโลยีการสัมผัสแบบอินฟราเรตขนาดการใชงาน

ภายใน 85 น้ิว (วัดตามแนวทแยงมุม) 
- Dual Touch ผูใชสามารถใชงานรวมกับWindows  
- เปดโปรแกรมการใชงานกระดานโดยใชฝามือ 
- มีโปรแกรมแปลงตัวหนังสือเปนคําพูดในตัวโปรแกรม 

GYGAR LW24 Projector 3LCD Projector High Contrast 
with 3000:13300 Ansi Lumens XGA (1024x768) 
รับประกันตัวเครื่อง 2 ป หลอดภาพ 1 ป 

3 เครื่องเสยีงหองเรียน 3 ชุด 10,000 30,000 คุณลักษณะ 
- เพาเวอรมิกซ 30 W.NPE 
- กําลังขยายเสียง 30 วัตต 
- ใชไมคได 2 ชอง และอินพุตอีก 2 ชอง 
- มีวอลลุมอิสระและปุมโทนรวม 
- มีจุดตออกบันทึกเสียงภายในนอก1ชอง 

ไมโครโฟนแบบมสีาย MTS 
- TYPE : Dynamic 
- FREQ : 50Hz-15KHZ 
- ตูลําโพง ขนาด 6 น้ิว 
- ตูลําโพง ชนิด 2 ทาง ขนาด 4 น้ิว 
- ตอบสนองความถ่ี 40Hz-20KHZ 
- ทนกําลังขยายได 180 Wpeak@8OHM 

คําช้ีแจง 
หองเรียนอาคารคณะครุศาสตร 

4 เครื่องอิลิปดเคิล ระบบ
แมเหล็ก 

1 เครื่อง 51,600 51,600 คุณลักษณะ 
1. ขนาดจานแผนเหล็ก (Flywheel) หนักไมนอยกวา 15 
กิโลกรมั ระยะหางการกาวเทาไมนอยกวา 21 น้ิว 
2. หนาจอ LED แสดงผล เวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี่ 
และชีพจรการเตนของหัวใจ 
3. ปรับแรงตานดวยระบบไฟฟาไมนอยกวา 20 ระดับ 
4. โปแกรมสําเร็จรูปไมนอยกวา 9 โปแกรม 
5. วัดชีพจรดวยระบบมือสัมผสั (Hand Pulse) 
6. ท่ีพักเทาขนาดใหญมาตรฐาน 
7. รับนํ้าหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 140 กิโลกรมั 
8. ตัวเครื่อง มีขนาดของความกวาง 65 เซนตเิมตร ความ
ยาว 160 เซนติเมตร และความสูง 165 เซนติเมตร 
9. การรับประกัน 1 ป 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

5. เครื่องโรว่ิง แมทชีน 
ระบบแมเหล็ก 

1 เครื่อง 46,400 46,400 คุณลักษณะ 
1. หนาจอแสดงขอมลู ความเร็ว เวลา จํานวนครั้ง อัตรา
การเตนของหัวใจ ระยะทาง แคลอรี่ และจังหวะการโยก 
2. ท่ีพักเทากวางและมีสายรดัเทาเพ่ิมความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการออกกําลังกาย 
3. ระบบแมเหล็กและระบบมูเลไมนอยกวา 7 กิโลกรัม 
สามารถพับเก็บได 
4. ปรับความฝดไดไมนอยกวา 8 ระดบั ท่ีน่ังกวาง เลื่อนไป
มาได 
5. ท่ีวางเทาปรับใหเหมาะสมกับสรีระของผูใชงานได 
6. สามารถรองรับนํ้าหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 130 
กิโลกรมั 
7. ตัวเครื่องมีขนาดความยาว 178 เซนติเมตร ความกวาง 
49 เซนตเิมตร และความสูง 46 เซนติเมตร 
8. นํ้าหนักตัวเครื่องระหวางไมนอยกวา 20-30 กิโลกรัม 
9. การรับประกัน 1 ป 

6. เครื่องออกกําลังกาย รีค
คุมแบน ไบค ระบบ
แมเหล็ก 

1 เครื่อง 57,600 57,600 คุณลักษณะ 
1. โครงสรางผลิตจากเหล็กกลาอยางดี พนเคลือบดวย
ระบบสผีงพนอบแหง (Epoxy Powder Coat) ปองกันการ
เกิดสนิม 
2. จานแมเหล็กขนาดไมนอยกวา 14 กิโลกรัม พรอมระบบ
สายพานท่ีทําใหการเคลื่อนนุมนวล 
3. สามารถปรับระดับความฝด (Resistance Levels) ไดไม
นอยกวา 16 ระดับ 
4. รางเลื่อนเบาะผลิตจากอลูมเินียมท่ีมีความแข็งแรง
ทนทาน ปราศจากสนิม 
5. สามารถปรับระดับเบาะน่ังใกล-ไกล เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สรีระของผูใชงาน 
6. มีลอเลื่อนเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
7. มีสายรัดเทาท่ีสามารถปรับใหเหมาะสมกับสรรีะของ
ผูใชงาน 
8. สามารถแสดงอัตราการเตนของหวัใจแบบสัมผสัดวย
ระบบ Hand Pulse 
9. หนาจอแสดงผลแบบ LED แสดง Recovery เวลา 
ความเร็ว ระยะทาง รอบ วัตต แคลอรี่ อัตราการเตนของ
หัวใจ และความหนืด  
10. โปรแกรมหลักรองรับการฝก ประกอบดวย โปรแกรม 
Manual และโปรแกรมสําเร็จรูปไมนอย 5 โปรแกรม 
11. ขนาดอุปกรณ มคีวามยาว 150 เซนติเมตร ความกวาง 
65 เซนตเิมตร และความสูง 125 เซนติเมตร 
12. สามารถรองรับนํ้าหนักของผูใชได ไมนอยกวา 180 
กิโลกรมั   
13. การรับประกัน 1 ป 
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7. เครื่องอัพไรท ระบบ
แมเหล็ก 

1 เครื่อง 38,400 38,400 คุณลักษณะ 
1. โครงสรางผลิตจากเหล็กกลาอยางดี พนเคลือบดวย
ระบบสผีงพนอบแหง (Epoxy Powder Coat) ปองกันการ
เกิดสนิม 
2. จานแมเหล็กขนาด 14 กิโลกรมั พรอมระบบสายพานท่ี
ทําใหการเคลื่อนนุมนวล 
3. สามารถปรับระดับความฝด (Resistance Levels) ไดไม
นอยกวา 16 ระดับ 
4. สามารถปรับระดับน่ังสูง-ต่ํา เพ่ือใหเหมาะสมกับสรรีะ
ของผูใชงานรางเลื่อนเบาะผลติจากอลูมิเนียมท่ีมีความ
แข็งแรงทนทาน ปราศจากสนิม 
5. มีลอเลื่อนเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
6. มีสายรัดเทาท่ีสามารถปรับใหเหมาะสมกับสรรีะของ
ผูใชงาน 
7. สามารถแสดงอัตราการเตนของหวัใจแบบสัมผสัดวย
ระบบ Hand Pulse 
8. หนาจอแสดงผลแบบ LED แสดง Recovery เวลา 
ความเร็ว ระยะทาง รอบ วัตต แคลอรี่ อัตราการเตนของ
หัวใจ และความหนืด 
9. โปรแกรมหลักรองรับการฝก ประกอบดวย โปรแกรม 
Manual และโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Preset Program, 
Custom Program, 3 H.R.C. Program, Fitness Test 
10. ขนาดอุปกรณ มคีวามยาว 109 เซนติเมตร ความกวาง 
60 เซนตเิมตร และความสูง 148 เซนติเมตร 
11. สามารถรองรับนํ้าหนักของผูใชได ไมนอยกวา 180 
กิโลกรมั 
12. การรับประกัน 1 ป 

8. เครื่องบริหารกายนวด 6 
จังหวะ 

1 เครื่อง 14,400 14,400 คุณลักษณะ 
1. อุปกรณชวยนวดกลามเน้ือ ผอนคลายกลามเน้ือ สลาย
ไขมัน และเพ่ิมระบบไหลเวียนโลหิต 
2. โครงสรางหลักรองรับนํ้าหนักการยืนของผูใชงานไดไม
นอยกวา 100 กิโลกรมั 
3. สามารถนวดกลามเน้ือไดทุกสวน เชน ตนแขน หัวไหล 
สะโพก เอว หนาทอง 
4. สามารถปรับสายรดัไดตรงตามสวนท่ีตองการบริหารได 
5. การรับประกัน 1 ป 
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9. เครื่องออกกําลังกาย
เครื่อง Air Walker 

1 เครื่อง 16,800 16,800 คุณลักษณะ 
1. เครื่องออกกําลังกาย ไดทุกสัดสวนของรางกายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน สะโพก แขน ตนขา หนาทอง เปนตน 
2. เครื่องออกกําลังกาย เปนแบบไรแรงกระแทกของขอเทา
และหัวเขา 
3. หนาจอ LCD สามารถแสดงคาฟงกช่ันหลักไดชัดเจน 
4. ท่ีพักเทามีขนาดใหญปองกันการลืน่ไหล เพ่ิมความ
สะดวก และปลอดภัย 
5. โครงสรางใหญ แข็งแรง และทนทาน โดยมเีหล็กว่ิงสอง
เสนใตท่ีพักเทา 
6. ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ไดมาตรฐาน 
7. มีลูกยางกันลื่นตรงฐาน ชวยเพ่ิมความปลอดภัยในการใช
งาน 
8. มีพนักพิงตรงชวงกลางลําตัว ชวยดานการทรงตัว และ
เพ่ิมความปลอดภยั 
9. สามารถรองรับนํ้าหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 90 
กิโลกรมั 
10. การรับประกัน 1 ป 

10. เครื่องออกกําลังกาย 
SPIN BIKE 

1 เครื่อง 57,600 57,600 คุณลักษณะ 
1. ขนาดจานปน Fly Wheel 18 กิโลกรัม และเปนขนาด
ใหญมาตรฐาน 
2. มีหนาจอบอก เวลา ระยะทาง และแคลอรี่  
3. รอบการปนมีความเสถียร และความนุมนวลในการฝก 
4. สามารถปรับเบาะน่ังสูง-ต่ําไดตามสรีระของผูใชงาน 
5. สามารถออกกําลังกายไดท้ังระบบกลามเน้ือ และหัวใจ 
6. สามารถรองรับนํ้าหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 125 
กิโลกรมั 
7. การรับประกัน 1 ป 

11. เครื่องออกกําลังกายลูว่ิง
ไฟฟา 

1 เครื่อง 120,000 120,000 คุณลักษณะ 
1. มอเตอรแรงขับไมนอยกวา AC 4 HP 
2. มีความยาว 200 ซม. ความกวาง 86 เซนตเิมตร และ
ความยาว 144 เซนติเมตร 
3. ขนาดสายพาน มคีวามกวาง 54 เซนติเมตร และความ
ยาว 163 เซนติเมตร 
4. ความชัน 0-20 เปอรเซ็นต  
5. ความเร็ว เริ่มท่ี 1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และสูงสุด 22 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
6. ตัวเครื่องสามารถรับนํ้าหนักตัวผูใชไดไมนอยกวา 180 
กิโลกรมั (Commercial Grade) 
7. หนาจอแบบ LCD สามารถแสดงคาระยะทาง เวลา 
ความเร็ว ความชัน แคลอรี่ และอัตราการเตนของหัวใจได 
8. โปรแกรมการออกกําลังกายไมนอยกวา 24 โปรแกรม 
9. วัดอัตราการเตนของหัวใจได 2 ระบบ คือ ระบบมือสมัผสั 
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และระบบไรสาย 
10. มีระบบปองกันความปลอดภัยโดยใช Emergency Key 2 
ระบบ คือ แบบกดและแบบดึง 
11. มีชอง MP3 หรือ ipod และมลีําโพงเปนภาคขยายในตัว
ใหคุณภาพเสียงท่ีด ี
12. มีพัดลมชวยระบายความรอนในขณะท่ีออกกําลังกาย 
พรอมท่ีวางขวดนํ้าและใสของ 2 จดุ 
13. มีจุดรองรับแรงกระแทก (Deck)  
14. โรลเลอรขนาด 3 น้ิว   
15. การรับประกัน 1 ป 

12. เครื่องดนตร ี 1 ชุด 460,000 460,000 คุณลักษณะ ประกอบดวย 16  รายการ/ 1 ชุด 
1. กีตารไฟฟา จํานวน 2 ตัว   
2. กีตารเบสไฟฟา จํานวน 1 ตัว   
3. คียบอร/เปยโนไฟฟา จํานวน 1 ตัว 
4. กลองชุด  จํานวน 1 ตัว 
5. ตูแอมปกีตารไฟฟา จํานวน 1 ตู 
6. แอมปกีตารเบสไฟฟาพรอมลาํโพง จํานวน 1 ตู 
7. ตูแอมปคียบอรด จํานวน 1 ตู 
8. เครื่องผสมสญัญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
9. เอฟเฟคชวยเสียงรอง จํานวน 1 เครื่อง 
10. กราฟฟค อีควอไลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 
11. เครื่องแยกสญัญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
12. เครื่องควบคุมระดับสัญญาณเสยีง จํานวน 1 เครื่อง 
13. ตูลําโพง Active Sub Bass จํานวน 2 ใบ 
14. ตูลําโพง Mid High จํานวน 2 ใบ 
15. ไมคโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด 
16. ไมคโครโฟนรองชนิดสาย จํานวน 6 ตัว 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. กีตารไฟฟา   

a. ตัวกีตารไฟฟา ทําดวยไม Basswood or Mahogany 
พนสี  

b. คอกีตาร ทําดวยไม Maple or Mahogany ฝงแกน
เหล็กตลอดแนวสามารถปรับคอใหอยูในแนวตรงได  

c. ฟงเกอรบอรด ทําดวยไม Rosewood or Maple มี
สะพานกดน้ิวท่ีคอกีตาร จํานวนไมนอยกวา 22 เฟรต และ 
สามารถปรับสูง – ต่ํา ระหวางสายกีตารกับคอกีตารได โดยมี
ท่ีปรับเฉพาะในแตละสาย 

d. มีลูกบิดข้ึนสายครบท้ัง 6 อัน ทําจากโลหะ พรอมสาย
ครบท้ัง 6 เสน 

e. ตัวรับสญัญาณ (Pickup) ไมนอยกวา 2 ตัว  
f. สวิทซปรับเลือกการใช Pickup ไดไมนอยกวา 3 ทาง  
g. มีปุมปรับความดัง – เบา และ ทุม – แหลม ไดไมนอย

กวา 2 วอลลุม 
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h. มีสายสะพายกีตารไฟฟา สามารถปรับความสั้น – ยาว
ได 

i. มีสายสัญญาณ ท่ีมคีวามยาวไมต่าํกวา 10 ฟุต  
j. รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

2. กีตารเบสไฟฟา  
2.1 ตัวกีตารไฟฟา ทําดวยไม Alder or Basswood พนสี 

สวยงาม 
2.2 คอกีตาร ทําดวยไม Maple or Mahogany ฝงแกน

เหล็กตลอดแนวสามารถปรับคอใหอยูในแนวตรงได 
2.3 ฟงเกอรบอรด ทําดวยไม Rosewood มีสะพานกดน้ิวท่ี

คอกีตารจํานวนไมนอยกวา 24 เฟรตและ สามารถปรบัสูง – 
ต่ํา ระหวางสายกีตารกับคอกีตารได โดยมีท่ีปรับเฉพาะในแต
ละสาย และท่ีคอกีตารมีตัวล็อคสาย 
2.4 มีลูกบิดข้ึนสายครบท้ัง 6 อัน ทําจากโลหะ สวยงาม 

พรอมสายครบท้ัง 6 เสน 
2.5 ตัวรับสญัญาณ (Pickup) ไมนอยกวา 2 ตัว  
2.6 สวิทซปรับเลือกการใช Pickup ไดไมนอยกวา 3 ทาง 
2.7 มีปุมปรับความดัง – เบา และ ทุม – แหลม ไดไมนอย

กวา 2 วอลลุม 
2.8 มีสายสะพายกีตารไฟฟา สามารถปรับความสั้น – ยาว

ไดมสีายสัญญาณ ท่ีมีความยาวไมต่ํากวา 10 ฟุต 
2.9 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

3. คียบอร/เปยโนไฟฟา 
3.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ หรือ วัสดุสงัเคราะห 
3.2 มีลิ่มน้ิวสําหรับกดคียไมนอยกวา 76 Notes, semi – 

weighted action with velocity sensitive adjustable 
Keys 

3.3 มีระบบ Polyphony ไมนอยกวา 64 Voice 
Polyphony, dynamically allocated Multitimbral 16 
parts (one per MIDI channel) 

3.4 มีโปรแกรมเสียงจากโรงงาน (Factory Preset ) 128 
โปรแกรม 

3.5 มีโปรแกรมเสียงจากโรงงาน (Factory MIDI Setup) 
64 factory midi setups plus 64 user midi setup (with 
4 Porgrammable zone for splits and layers) 

3.6 มีเอฟเฟค Dozens of complex effect chains 
taken form the PC3 

3.7 มีวงลอสําหรับควบคุมเสียง Modulation wheel, 1 
front panel knob,1 stereo switch pedal input, 1 
continuouts control pedal input 

3.8 มีชองสัญญาณอนาล็อคเอาพุต เปนแบบ Two ¼” 
balanced TRS analog (24 bit DACs) 

3.9 มีชองสัญญาณ MiDI  IN / OUT , มีชองสัญญาณหูฟง 
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เปนแบบ ¼” สเตอริโอ 
3.10 มีหนาจอแสดงผลการทํางานโดยผานหนาจอ 16 

character LCD w / front panel contrast adjust  
3.11 มีชองสัญญาณ USB complete MIDI functionality 

over USB as well as OS updates (both Mac & PC) 
3.12 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 8.6 cm. (H) x 28.9 cm. 

(D) x 110.8 cm. (L) 
3.13 ตัวเครื่องมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 11.0 Kg. 
3.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยผานหมอ

แปลงไฟท่ีมีใหพรอมกับตัวเครื่อง 
3.15 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

4. กลองชุด 
4.1 ประกอบดวยกลองไมนอยกวา 5 ลูก พรอมขาตั้งชุบ

โครเมี่ยม 
4.2 ตัวกลอง ทําดวยไม Mahogany or Poplar อัดหนา

เปนช้ันๆ หุมสสีวยงาม 
4.3 กลองเบสแจสมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 22 

x 16” ขอบกลองทําดวยไม หรือ โลหะ ยดึหนังกลอง พรอม
เสาเสียบกลองทอมคู 

4.4 กลองฟลอรทอมมีขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา
16 x 16” ขอบกลองทําดวยโลหะ ยึดหนังกลอง 

4.5 กลองทอม – ทอม มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา13 x 11” ขอบกลองทําดวยโลหะยดึหนังกลอง 

4.6 กลองทอม – ทอมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 12 x 10” ขอบกลองทําดวยโลหะ ยดึหนังกลอง 

4.7 กลองสแนรดรัม ทําดวยไม Poplar อัดหนาเปนช้ันๆ 
ไมนอยกวา 6 ช้ัน หรือ ทําดวยโลหะชุบโครเมี่ยม มีหลัก
เกลียวยดึหนังกลองไมนอยกวา 8 หลัก ขอบกลองทําดวย
โลหะมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา14x5.5” 

4.8 มีขาตั้งกลองฟลอรทอม,ขาตั้งกลองสแนร,กระเดื่อง
กลองเบสครบชุด มีไมตีกลอง จํานวน 1 คู มีฉาบไฮแฮท  
ขนาด 14”จํานวน  1 คู  พรอมขาตั้งฉาบไฮแฮทครบชุด มี
ฉาบเดี่ยว ขนาด 16” และ 20” อยางละ 1 ฝา พรอมขาตั้ง
ฉาบเดี่ยวครบชุด 

4.9 มีกุญแจสาํหรับจูนเสยีงกลอง จํานวน  1  อัน 
4.10 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

5. ตูแอมปกีตารไฟฟา 
5.1 ตัวตูแอมปทําดวยไม อยางดี หุมดวยหนังเทียม หรือ 

วัสดุสังเคราะห สวยงาม 
5.2 ตัวตูแอมปกีตารไฟฟามีกําลังขับไมนอยกวา 100 วัตต 
5.3 ภายในประกอบดวยดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 1 x 

12” 
5.4 ตัวเครื่องมี 2 แชนนอล Clean and Over Drive 
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5.5 ในแชนนอลเสียง Clean มีวอลลมุควบคุม Volume, 
Bass, Middle, Treble สําหรับปรับเสยีงและ สวิทซกดเลือก 
Mid Shift switch 

5.6 มีสวิทซกดเลือก Clean / Overdrive แชนนอล 
5.7 ในแชนนอลเสียงแตก มีวอลลุมควบคุม Gain, 

Volume โดยใชการปรับ Bass, Middle, Treble, รวมกันใน
แชนนอล Over Drive 

5.8 มีวอลลมุควบคุม Effect ปรับคา มาก – นอยไดตาม
ตองการมีสวิทซกดเลือกการใช Delay & Reverb และ สวิทซ
กด Chorus 

5.9 มีรูแจคสัญญาณสําหรับ Line input MP 3 และ 
Phone jack 

5.10 มีสวิทซปด – เปดเครื่องอยูดานหนา 
5.11 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

6. แอมปกีตารเบสไฟฟาพรอมลําโพง 
1. ตัวแทนเครื่องทําดวยไม หุมดวยหนังเทียม หรือ วัสดุ

สังเคราะห 
2. ภายในมีกําลังขับไมนอยกวา 350 วัตต / 4 Ohms 
3. ตัวแทนเครื่องมีรูแจคสญัญาณอินพุต Passive and 

Active 
4. มีวอลลมุควบคุมเสียง Gain (Pre Amp) , มีวอลลุม 

Master (Post Amp) และ มี Mute สวิทซกดตัดเสียงเอาพุต 
5. มีวอลลมุเสยีงควบคุมเสียง Bass : +/- 18 dB @ 50 

Hz  
Mid : +/- 18 dB @ 500 Hz 
Treble : +/- 18 dB @ 10 KHz 

6.6 สามารถปรับแตงเสยีงโดยผานกานสไลดอีควอไลเซอร 
9 band ประกอบดวย  32 Hz , 64 Hz , 125 Hz , 250 Hz 
, 500 Hz , 

1 KHz , 2 KHz , 4 KHz , 8 KHz +/- 15 dB 
2 มีสวิทซปด - เปดเครื่องอยูดานหนา 

6.7 ดานหลังเครื่องมีรูแจคสัญญาณ 2 x Speaker Out , 
Send and Return , Foot Switch  เปนแบบ 1/4" jacks 

6.8 ดานหลังเครื่องมีรูแจคสัญญาณ XLR Preamp 
Output 

6.9 ดานหลังเครื่องมีพัดลมระบายความรอนของแทน
เครื่อง  จํานวน 1  ตัว 

6.10 ตัวหัวแอมปมีขนาดไมนอยกวา H 123 mm. x W 
467 mm. x D 368 mm. 

6.11 ตัวหัวแอมปมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 14.88 Kg. 
6.12 สามารถใชไฟฟา 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ AC 

ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง 
6.13 มีพรอมตูลําโพงเบส ทําจากไม หุมดวยพรม หรือ วัสดุ
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สังเคราะห สวยงาม 
6.14 ตัวตูลําโพงเบส รองรับกําลังขับไดไมนอยกวา400 

วัตต/8 โอหม 
6.15 ภายในประกอบดวย ดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 4 x 

10" + เสียงแหลม 
6.16 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

7. ตูแอมปคียบอรด 
7.1 ตัวตูทําดวยไม อยางดี หุมดวยหนังเทียม หรือ วัสดุ

สังเคราะห  
7.2 ภายในตัวตูประกอบดวยดอกลําโพงเสียงทุม ขนาดไม

นอยกวา 1 x 12” และ เสียงแหลม แบบ HF Tweeter   
7.3 ตัวตูแอมปคียบอรด มีกําลังขับไมนอยกวา 120 วัตต 

RMS 
7.4 ประกอบดวย 3 ชองสัญญาณ แยกวอลลุม Gain , 

Reverb  และ Effect  สําหรับควบคุมแตละแชนนอลในแต
ละแชนนอลประกอบดวย อีควอไลเซอร 2 แบนด EQ และ 2 
อินพุตในแตละแชนนอล ในแชนนอลท่ี 1 มีอินพุตเปนแบบ 
XLR input สําหรบัใชกับไมคโครโฟน 

7.5 มีรูแจคสัญญาณ Headphone , DI , Effect Loop 
and Line Out , Footswitch 

7.6 มีสวิทซปด - เปดเครื่องอยูท่ีดานหลัง   
7.7 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ 

AC ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง  
7.8 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

8. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 
8.1 ตัวเครื่อง ทําดวยโลหะ หรือ วัสดสุังเคราะห พนสี 

สวยงาม ประกอบดวยชองสัญญาณ 24 Channels, 4 
Subgroup, 4 สเตอรโิออินพุต  

8.2 ควบคุมดวยการใชสไลด 100 mm. faders คุมระดับ
สัญญาณเสียง 24 ชองสัญญาณไมคโครโฟนอินพุต, พรอม
สวิทซไฟ Phantom power + 48 V 4 band EQ with 2 
sweep EQ, 6 selectable pre post Auxiliaries 

8.3 เกรนเอาพุตไมคระหวาง 10 dB to 60 dB Max. 
8.4 เกรนเอาพุตไลนระหวาง -10 dB to 40 dB Max. 
8.5 Equivalent Input Noise ไมคแชนนอล -128 dB, 

สเตอริโอแชนนอล -101 dB 
8.6 ตอบสนองความถ่ีอินพุตทูเอาพุตไมคแชนนอล และ 

สเตอริโอแชนนอลระหวาง 10 – 60 KHz +0, -0.5 dB 
8.7 อีควอไลเซอร (+ - 15 dB)   
8.8 ไมคแชนนอล    
8.9 สเตอริโอแชนนอล 

HI12 KHz 12 KHz 
HI MID 500 – 15 KHz 2.5 KHz 
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LO MID 35 – 1 KHz 350 Hz 
LO 60 Hz 50 Hz 

8.10 ไฮพาสฟวเตอร (ไมคแชนนอล) 18 dB/Oct @ 80 
Hz 

8.11 ดิสทรอช่ัน ไมคแชนนอล 0.012% @ 40 dB gain, 
สเตอริโอแชนนอล 0.006% @ 0 dB gain 

8.12 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา W 895 mm. x H 
183 mm. x D 583 mm. 

8.13 ตัวเครื่องมีนํ้าหนักไมนอยกวา 28 Kg. 
8.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีตัว 

Power Supply จายไฟ AC มาใหพรอมกับตัวเครื่อง 
8.15 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

9. เอฟเฟคชวยเสียงรอง 
9.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม 
9.2 มีโปรแกรมไมนอยกวา 71 Breathtaking new 

algorithms Real Sound Modeling stereo and 3 D 
effect 

9.3 มีเสียงเอฟเฟคไมนอยกวา 11  เอฟเฟค สามารถผสม
เสียงกันได,  100 โปรแกรมจากโรงงาน และ 100 โปรแกรม
สามารถบันทึกในหนวยความจํา 

9.4 ตัวเครื่องเปนระบบ High resolution 24 bit A/D 
และ  D/A คอนเวอรเตอร พรอมกับ 64/128 times 
oversampling 

9.5 อนาล็อคอินพุตอิมพีแดนซไมนอยกวา 80 K โอหม บา
ลานซ 

9.6 Nominal Operating Level –10 dBV or +4 dBu 
(selectable) 

9.7 อนาล็อคอินพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +15 dBu at 
+4 dBu nominal level, +1 dBV at –10 dBV nominal 
level 

9.8 อนาล็อคเอาพุตอิมพีแดนซไมนอยกวา 80 Kโอหม บา
ลานซ 

9.9 อนาล็อคเอาพุตเลเวลสูงสดุไมนอยกวา +15 dBu at 
+4 dBu nominal level, +1 dBV at –10 dBV nominal 
level 

9.10 แบนดวิทดความถ่ีไมนอยกวา 20 Hz – 20 KHz, +/- 
3 dB, SNR ไมนอยกวา 91 dB, unweighted, 20 Hz to 20 
KHz 

9.11 ความเพ้ียนสญัญาณ (THD) 0.018% typ. @ +4 
dBu, 1 KHz, 0 dBu อินพุต, เกนท 1 , ครอสทอรค < -76 
dB 

9.12 ดิจิตอลคอนเวอรเตอร 24 bit Sigma-Delta, 
64/128 times oversampling, แซมปงเรดไมนอยกวา 
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46.875 KHz 
9.13 แสดงผลการทํางานโดยผานหนาจอ LED 4 digit 14 

segment alpha numeric 
9.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง  โดยมีสายไฟ 

AC ท่ีมีมาพรอมกับตัวเครื่อง  
9.15 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา  H 44 mm. x W 482.6 

mm. x D 204.4 mm. 
9.16 ตัวเครื่องมีขนาดนํ้าหนักสุทธิไมนอยกวา 2.0 Kg 
9.17 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

10. กราฟฟค อีควอไลเซอร 
10.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม 
10.2 ปุมปรับความถ่ีเปนแบบสไลดกานสั้น 2 x 31 แบนด 

กราฟฟคอีควอไลเซอร 
10.3 ออดิโออินพุตเปนแบบ XLR และ ¼” TRS แจค (RF 

ฟวเตอร, เซอรโวบาลานซ) 
10.4 ออดิโออินพุตอิมพีแดนซไมนอยกวา 40 K โอหมบา

ลานซ และ อัลบาลานซ 
10.5 ออดิโออินพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +21 dBu บา

ลานซ และ อัลบาลานซ  CMRR typ. 40 dB, > 55 dB @ 1 
KHz  

10.6 ออดิโอเอาพุตเปนแบบ XLR และ ¼” TRS แจค 
(เซอรโวบาลานซ) 

10.7 ออดิโอเอาพุต ซับวูลเฟอรบาลานซ XLR 
connector , ออดิโอเอาพุต แยกสัญญาณความถ่ีระหวาง 30 
– 200 Hz 

10.8 ตอบสนองความถ่ีระหวาง 10 Hz – 30 KHz, + / - 
3 dB , S/N ratio  22 Hz – 22 KHz , >94 dB @ +4 dBu 

10.9 THD 0.006% typ. @ +4 dBu, 1 KHz, Gain 1, 
ครอสทอรค  -65 dB @ 1 KHz 

10.10 โรออฟฟวเตอร เปนแบบ 12 dB/oct., 
butterworth, อินพุต variable (- 15 dB to + 15 dB) 

10.11 โรออฟฟวเตอร โลคัท variable (10 Hz to 400 
Hz), ไฮคัท variable (2.5 KHz to 30 KHz) 

10.12 กราฟฟคอีควอไลเซอร เปนแบบ อนาล็อค 31 
band อีควอไลเซอร 

10.13 ตอบสนองความถ่ีระหวาง 20 Hz to 20 KHz in 
31 1/3 octave bands, แบนดวายด 1/3 octave 

ประกอบดวยความถ่ี 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 
80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 / 400 / 
500 / 630 / 800 / 1K / 1.25 K / 
 1.6 K / 2 K / 2.5 K / 3.15 K / 4K / 5K / 6.3K / 8K 
/ 10K / 12.5K / 16K / 20K   

10.14 คอนโทรลเรนท + / - 6 dB or + / - 12 dB 
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(switchable) , FBQ activates the FBQ Feedback 
Detection System 

10.15 ออดิโอ อิน และ เอา เปนแบบสวิทซบายพาสอีควอ
ไลเซอร I/O มิเตอร อิน และ เอา switches the meter 
display from input to output Range shift of the 
maximum cut/boost range for all 31/15 bands 

10.16 แสดงผลการทํางานโดยผานไฟ LED Input/output 
เลเวล 12 segment LED  –30/-24/-18/-12/-6/-
3/0/+3/+6/+9/+12 dB/CLIP 

10.17 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ 
AC ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง 

10.18 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา  H 89 mm. x W 
482.6 mm. x D 150 mm. 

10.19 ตัวเครื่องมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 2.5 Kg. 
10.20 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

11. เคร่ืองแยกสัญญาณเสียง 
11.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม 
11.2 เครื่องแยกสญัญาณเสียงเปนแบบสเตอริโอ 2 ทาง 

และ 3 ทางโมโน และ ซับวูฟเฟอรเอาพุตแยกตางหากสวิทซ 
25 Hz ซับโซนิคฟวเตอรอินพุตสําหรับปองกันความถ่ีต่ําอินพุต 
และ เอาพุต เปนแบบ XLR อีเล็คโทรนิคเซอรโวบาลานซ, HF 
ฟวเตอร   

11.3 อินพุตอิมพีแดนซ  > 50 K โอหมบาลานซ, > 25 K 
โอหม อัลบาลานซ 

11.4 อินพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +22 dBu typical 
บาลานซ และ อัลบาลานซ 

11.5 CMRR > 40 dB, typical > 55 dB at 1 KHz 
11.6 เอาพุตอิมพีแดนซ 60 โอหมบาลานซ, 30 โอหมอัล

บาลานซ 
11.7 เอาพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +20 dBm บาลานซ 

และ อัลบาลานซ 
11.8 แบนดวิทซระหวาง 20 Hz – 20 KHz, +0 / - 0.5 

dB 
11.9 ตอบสนองความถ่ีระหวาง < 5 Hz to > 60 KHz, 

+ 0 /- 3 dB 
11.10 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยใช

สายไฟ AC ท่ีมีมาพรอมกับตัวเครือ่ง 
11.11 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา  H 44.5 mm. x W 

482.6 mm. x D 217 mm. 
11.12 ตัวเครื่องมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 3.0 Kg 
11.13 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

12. เคร่ืองควบคุมระดับสัญญาณเสียง 
12.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม 
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12.2 ตัวเครื่องมี 4 ชองสัญญาณ เปน Expander / Gate 
/ Compressor / Peak limiter with dynamic enhancer 
and low contour 

12.3 ออดิโออินพุตเปนแบบ XLR และ ¼” TRS (HF 
shielded, Servo balanced) 

12.4 ออดิโออินพุตอิมพีแดนซ +4 dBu 90 K โอหมบา
ลานซ , 45 K โอหมอัลบาลานซ , @ 1 KHz -10 dBV  180 K 
โอหมบาลานซ , 90 K โอหมอัลบาลานซ , @ 1 KHz 

12.5 Operating เลเวล +4 dBu / -10 dBV (สวิทซ),  
อินพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +22 dBu บาลานซ และ อัลบา
ลานซ 

12.6 ออดิโอเอาพุตเปนแบบ XLR และ ¼” TRS อี
เล็คทริคคอนโทรลเซอรโวบาลานซเอาพุตสเตท 

12.7 ออดิโดเอาพุตอิมพีแดนซ 95 โอหมบาลานซ,  50 
โอหมอัลบาลานซ,  @ 1 KHz  

12.8 ออดิโอเอาพุตเลเวลสูงสดุไมนอยกวา +21 dBu, 
+20 dBm บาลานซ และ อัลบาลานซ 

12.9 ไซดเชนอินพุต และ เอาพุต เปนแบบ ¼” TS อัล
บาลานซ  (HF shielded, DC decoupled)  

12.10 ไซดเชนอินพุตอิมพีแดนซ 45 K โอหม,  เอาพุต
อิมพีแดนซ 50 โอหม 

12.11 ไซดเชนอินพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +24 dBu,  
เอาพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +21 dBu 

12.12 ซิสเตม็แบนดวิทซระหวาง 20 Hz – 20 KHz, +0 
/ -0.5 dB, S/N ratio 115 dB, unweighted, 22 Hz – 22 
KHz 

12.13 ตอบสนองความถ่ีระหวาง 0.35 Hz to 200 KHz, 
+0 / -3 dB,  ครอสทอรค  –110 dB @ 1 KHz 

12.14 ความเพ้ียนสญัญาณ (THD)  0.008% typ. @ +4   
dBu, 1 KHz, gain 1 0.007% typ. @ +20 dBu, 1 KHz, 
gain 1,  IMD 0.01% typ. SMPTE 

12.15 เอ็กซเพนเดอร/เกทเปนแบบ IRC (Interactive 
Ratio Control) expander 

12.16 เอ็กซเพนเดอร/เกท Threshold variable (OFF 
to +10 dB),  Ratio variable (1:1 to 1:8) 

12.17 คอนเพรสเซอรเปนแบบ IKA (Interactive Knee 
Adaptation) compressor 

12.18 คอนเพรสเซอร Threshold variable (-40 to 
+20 dB), Attack/release variable (manual or 
automatic) 

12.19 Peak limiter เปนแบบ IGC (Interactive Gain 
Control) peak limiter,  Level variable (0 dB to OFF 
(+21 dBu)) 
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12.20 Peak limiter เลเวล 1 ลิมิเตอรเปนแบบ คริบ
เปอร,  เลเวล 2 ลิมิเตอรiเปนแบบ โปรแกรมลิมเิตอร 

12.21 ไดนามคิเอ็นฮันเซอรเปนแบบ IDE (Interactive 
Dynamic Enhancer) 

12.22 ฟวเตอรความถ่ีระหวาง 2.5 KHz (lower cut off 
frequency), Characteristic ไฮพาสฟวเตอร (6 dB/oct.) 

12.23 Boost สูงสุดไมนอยกวา 28 dB @ 7.5 KHz 
12.24 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยใช

สายไฟ AC ท่ีมีมาพรอมกับตัวเครือ่ง 
12.25 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

13. ตูลําโพง Active Sub Bass 
13.1 ตัวตูลําโพงทําดวยไม หุมดวยวัสดสุังเคราะห หรือ 

หุมพรม สวยงาม 
13.2 ตัวตูลําโพงเปนแบบ Active 500 วัตต Class D 

18” PA Subwoofer with Built in Stereo Crossover 
13.3 ออดิโออินพุต A / B เปนแบบ XLR servo บา

ลานซ 
13.4 ออดิโออินพุต เซนทซิทวิตี้ +4 dBu @ 0 dB 

(center position) for full rated power 
13.5 อินพุตอิมพีแดนซ 12 K โอหมอัลบาลานซ, 24 K 

โอหมบาลานซ 
13.6 ออดิโอเอาพุต THRU A / B and Output A / B 

เปนแบบ XLR servo บาลานซ 
13.7 ออดิโอเอาพุตอิมพีแดนซไมนอยกวา 300 โอหมอัล

บาลานซ , 600 โอหมบาลานซ 
13.8 ออดิโอเอาพุต ไฮพาสฟวเตอร 100 Hz, 

Butterworth, 18 dB slope 
13.9 บูสฟรีเควนซี้ 40 Hz – 90 Hz; +10 dB 
13.10 ไฮคทัฟวเตอร 70 Hz – 150 Hz, Butterworth, 

24 dB slope 
13.11 ตอบสนองความถ่ีระหวาง 40 Hz – 200 Hz (-

10 dB) 60 Hz – 150 Hz (+/-3 dB)   
13.12 ซิกแนลทูนอยส (20 Hz to 20 KHz) >100 dB , 

Sound pressure level (half space) สูงสดุ 124 dB @ 1 
m 

13.13 ดอกลําโพงมีขนาดไมนอยกวา 18” / 8 โอหม , 
แสดงสถานะการทํางานโดยผานไฟ Signal LED , Limit LED 
, Power LED 

13.14 ตัวตูลําโพง ภาคขยายมีระบบปองกัน Full short 
circuit, open circuit, thermal protection 

13.15 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา H 670 mm. x W 
528 mm. x D 566 mm. 

13.16 ตัวเครื่องมีนํ้าหนักไมนอยกวา 38.2 Kg. 
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13.17 สามารถใชไฟ AC 220 V ไดโดยตรง โดยมสีายไฟ 
AC ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง 

13.18 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
14. ตูลําโพง Mid High 

14.1 ตัวตูลําโพงทําดวยวัสดุสังเคราะห พนสี สวยงาม
ภายในตูลาํโพง เปนแบบ 2 way PA Sound 
reinforcement speaker system ขนาด 1 x 15” 

14.2 พรอม Titanium Compression Driver ขนาดไม
นอยกวา 1 x 1.35” 

14.3 ตัวตูมีกําลังขับ ไมนอยกวา 550 วัตต 
14.4 กําลังขับผานตัวดอกลําโพงทุมมี Power rating 

(Peak Program)ไมนอยกวา  450 W (Continous Power) 
ไมนอยกวา  280 W  

14.5 กําลังขับผานตัวดอกลําโพงแหลมมี Power rating
 (Peak Program)      ไมนอยกวา  100 W 
         (Continous Power)  ไมนอยกวา    65 W  

14.6  ตอบสนองความถ่ีระหวาง 65 Hz – 20 KHz,  
อิมพีแดนซ 8 โอหม 

14.7 ตัวแยกสญัญาณเสียงตัดความถ่ีท่ี 1.9 KHz 
14.8 สามารถปรับแตงความถ่ีเสยีงสูง (High EQ + 15 

dB) ไมนอยกวา 12 KHz 
14.9 สามารถปรับแตงความถ่ีเสยีงต่ํา  (Low EQ + 15 

dB) ไมนอยกวา 80 Hz 
14.10 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

15. ไมคโครโฟนไรสาย 
15.1 ตัวเครื่องรับทําดวยวัสดุสังเคราะห หรือ โลหะ พนส ี
15.2 ตัวเครื่องรับ มเีสาอากาศอยูดานหลังเครื่องแบบ 2 

เสา 
15.3 ตัวเครื่องมี Channels : 2 Channels  
15.4 ตัวไมคโครโฟนเปนแบบไรสาย แบบคู ใชสําหรับ

รอง มีสวิทซปด – เปดไมค  
15.5 ตัวไมคโครโฟนไรสายเปนตัวสงสญัญาณ, RF 

output power : < 10 mW 
15.6 ตัวเครื่องสง และ ตัวเครื่องรับตอบสนองท่ีความถ่ี

ระหวาง 794 – 806 MHz 
15.7 Frequency stability : + 0.005%, Maximum 

modulation frequency : + 40 KHz 
15.8 Frequency response : 40 Hz – 20 KHz, S/N 

ratio : = 100 dB 
15.9 รัศมีการสง และ รับสญัญาณไมนอยกวา 60 เมตร,  

Distortion : < 0.5% 
15.10 หัวไมคโครโฟนเปนวัสดรุับสญัญาณเสียงท่ีมีความ

ไวมาก และ ใหเสียงท่ีเปนธรรมชาติมากท่ีสดุใหอิสระในการ
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รอง หรือ เคลื่อนไหวโดยปราศจากสายสญัญาณ สะดวกสบาย
กระชับมือมีรูแจคเปนแบบ XLR 2 ชอง หรือ แจคโฟน 1 ชอง  

15.11 มีวอลลมุสําหรับปรับสัญญาณเสียง ดัง – คอย 
แยกอิสระ 

15.12 ตัวเครื่องรับสัญญาณแสดงสถานะการทํางานโดย
ผานหนาจอ LED 

15.13 ตัวไมคโครโฟนไรสายแบบคู สามารถใชถาน 
ขนาด 1.5 V  AA Size จํานวน 2 กอน  

15.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ได โดยอาศัยหมอ
แปลงไฟท่ีมีมาใหกับตัวเครื่องรบัสญัญาณ 

15.15 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
16. ไมคโครโฟนรองชนิดสาย 

16.1 ตัวไมคโครโฟน ทําดวยโลหะ พนส ี 
16.2 ตัวไมคเปนแบบ Dynamic Microphone 
16.3 ตอบสนองความถ่ี 80 Hz – 15 KHz  
16.4 Polar pattern เปนแบบ Super Cardioid 
16.5 อิมพีแดนซ 600 โอหม 
16.6 อุลตราโลนอยสดสีทรอช่ันเสยีงรบกวนต่ํา ใหเสียง

สดใสเปนธรรมชาต ิ
16.7 มีสวิทซ ปด – เปด ไมคโครโฟน 
16.8 ความไวสัญญาณไมนอยกวา –52 dBV (0 dBV = 

1 V/Pa), 2.5 mV/Pa 
16.9 ตัวไมคมีขนาดไมนอยกวา  Head Length 57.5 

mm. , Main Unit Length 117.5 mm. , Total Length 
175 mm. 

16.10 ตัวไมคมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 230 g. 
16.11 รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป  

คําช้ีแจง 
ใชงานท่ีคณะครุศาสตร 

13. เครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลม 

2 เครื่อง 
  

29,000 58,000 คุณลักษณะ 
- สามารถเขาเลมเอกสารไดหนาไมนอยกวา 500 แผนตอ

ครั้ง 
- สามารถเจาะเอกสารไมนอยกวา 21 รู  
- สามารถเขาเลมเอกสารไดถึงขนาด A4 
- สามารถเจาะเอกสารไดครั้งละไมนอยวา 15 แผน 
- สามารถปรับระยะหางของกระดาษได 4 ระดับ 
- นํ้าหนักไมนอยกวา 12 กก. 
- รับประกันเครื่อง 1 ป 

คําช้ีแจง 
ใชงานท่ีคณะครุศาสตร จาํนวน 1 เครื่อง 
โรงเรียนประถมสาธิต   จํานวน 1 เครื่อง 
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14. ชุดหอง Sensory 
Room 

1 ชุด 450,000 450,000 คุณลักษณะประกอบดวย  14 รายการ/ 1 ชุด 
1. ชุดอุปกรณกระตุนประสาทสัมผัสทางสายตา  จํานวน 1 

ชุด 
2. ชุดอุปกรณแสงไฟโคมสลับสี Gem Sphere  จํานวน 1 

ชุด 
3. ชุดอุปกรณทอไฟเรืองแสงเสนเล็ก  จํานวน 1 ชุด 
4. ชุดอุปกรณพรมเรืองแสง Fiber Optic Catpet Light 

Source  จํานวน 1 ชุด 
5. เกาอ้ีรูปทรงไขครอบ จํานวน 1 ตัว 
6. เบาะรองน่ังกระตุนประสาทสัมผสั พรอมชุดเครื่องเสียง 

จํานวน 1 ชุด 
7. เบาะปูพ้ืนนุมน่ิมท้ังหอง  
8. ผนังน่ิมกันกระแทกหุมหนังเทียม สูง 1 เมตร รอบหอง

ท้ังหอง 
9. ชุดชิงชาไรเสา จํานวน 1 ตัว 
10. ชุดพัฒนาการกลามเน้ือ 8  ช้ิน  จํานวน 1 ชุด 
11. ชุดบอบอลสี่เหลี่ยมพรอมลูกบอล จํานวน 1 ชุด 
12. กระจกเงา จํานวน 1 ชุด 
13. โปรเจ็คเตอรพรอมแผนจานแสงแบบตางๆ จํานวน 1 

ชุด 
14. ชุดระนาดทรงตัว 8 ช้ิน  จํานวน 1 ชุด 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชุดอุปกรณกระตุนประสาทสมัผัสทางสายตา  

1.1 เปนอุปกรณทรงกระบอกทําจากพลาสติกหรือ
อะคริลิคใส คงทน ตั้งอยูบนฐานท่ีแข็งแรง 

1.2 ภายในหลอดทรงกระบอกสามารถบรรจุนํ้า ไดท่ี
ฐานมีอุปกรณท่ีทําใหวัสดุท่ีอยูภายในหลอด เคลื่อนไหวได
พรอมมีฟองอากาศ  

1.3 มีชุดอุปกรณควบคุมไฟสามารถเปลี่ยนสสีันของไฟ
ได  

1.4 เสนผาศูนยกลางของหลอดไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร ความสูงจากพ้ืนรวมฐานไมเกิน 130 เซนติเมตร 
จํานวน 3 แทง 
2. ชุดอุปกรณแสงไฟโคมสลับสี Gem Sphere  

2.1 โครงสรางทําดวยพลาสติก สามารถยึดตัดกับเพดาน
หอง 

2.2 เปนอุปกรณ ทรงกลม มีหลอดไฟสลับสีอยูภายใน  
2.3 มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 น้ิว 
2.4 มีสวิทซปด-เปด และปุมสาํหรับควบคุมการทํางาน

ของไฟ 
3. ชุดอุปกรณทอไฟเรืองแสงเสนเล็ก  

3.1 เปนทอไฟเรืองแสงทําจากพลาสตกิหรือไฟเบอร
อยางดีเปนทอเสนกลมมีแสงสตีาง ๆ ออกท่ีปลายท่ีปลายทอ
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ซึ่งสายทอสามารถปรบัใหโคงงอไดตามสภาพการใชงานของ
รางกาย 

3.2 มีความเหนียวคงทนถูกรางกายไดไมเปนอันตราย  
3.3 มีสวิทซไฟพรอมกลองควบคุมใชไฟฟา 220 โวลต 

4. ชุดอุปกรณพรมเรืองแสง Fiber Optic Catpet Light 
Source   

4.1 เปนพรมท่ีฝงทอ Fiber Optic  กระจายท่ัวพรม 
4.2 พรมทําดวยใยสังเคราะห  สามารถเปยกนํ้าได 
4.3 พรมมีไฟเรืองแสงอยางตอเน่ืองและสามารถเปลี่ยน

สีได 
4.4 ขนาดความกวางไมนอยกวา 1  เมตร ความยาวไม

นอยกวา  2  เมตร    
5. เกาอ้ีรูปทรงไขครอบ  

5.1 โครงสรางทําดวยเหล็ก  พนสีอบความรอน  
5.2 มีรูปทรงแบบไขครอบ 
5.3 มีตะขอเก่ียวสําหรับแขวนผนัง (หรือขาตั้งสําหรับ

วางพ้ืน) 
5.4 มีผาใบสาํหรับนอนยดึติดกับรูปทรงไขครอบ  
5.5 สามารถถอดผาใบออกทําความสะอาดได  
5.6 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 

6. เบาะรองนั่งกระตุนประสาทสัมผัส พรอมชุดเคร่ือง
เสียง 

6.1 เปนเบาะรองน่ัง  ปรับรูปตามรางกายได  
6.2 ภายนอกทําดวยผาใยสังเคราะหอยางดี 
6.3 เปนผลติภณัฑท่ีไมระคายเคือง 
6.4 ขนาดความกวางไมนอยกวา 1.20 เมตรความยาว

ไมนอยกวา 1.50 เมตร  
6.5 มีลําโพงอยูภายในเบาะและระบบสั่นสะเทือนตาม

จังหวะเพลงได 
6.6 รูปแบบและสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 
7. เบาะปูพ้ืนนุมนิ่มท้ังหอง 

7.1 ผลิตจากฟองนํ้า หนา 2 น้ิว หุมผาหนังพีวีซีอยางดี 
สีสันสดใส ขนาดกวาง 100 x ยาว 200 x หนา 5 ซม.  
8. ผนังนิ่มกนักระแทกหุมหนังเทียม สูง 1 เมตร   

8.1 โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองนํ้าหนา 2 น้ิว หุม
ดวยผาหนังพีวีซี สสีันสดใส ไมเปนอันตรายตอเด็ก 

9. ชุดชิงชาไรเสา 
9.1 โครงสรางทําดวยเหล็กท่ีมีความแข็งแรงยึดติดกับ

ผนังบนเพดาน 
9.2 วัสดุท่ีแขวนชิงชาทําดวยไนลอนอยางดี  สีสวยงาม 
9.3 อุปกรณท่ีน่ังปรับเปลี่ยนได 
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10. ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ 8  ชิ้น  
10.1 ชุดพัฒนาการกลามเน้ือ (ประกอบไดหลายแบบ)

โครงสรางทําจากไมอัดหนา10 มม. ประกอบดวยไมยางพารา 
หนา 2.5 x 1 น้ิว บุดวยฟองนํ้า หนา 2 น้ิว และฟองนํ้าอยาง
ดีหนา 2 น้ิวและ 1 น้ิว ตามลําดับ หุมดวยผาพีวีซีอยางดี 
สามารถปรับเปลี่ยนเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมน้ันๆ ทําความสะอาดงาย สะดวกตอการเคลื่อนยาย 
คงทนตอการใชงาน 

11. ชุดบอบอลสี่เหลี่ยมพรอมลูกบอล  
11.1 บอบอลหกเหลี่ยมหุมดวยผาพีวีซีอยางดี  บุดวยฟองนํ้า  

ทําความสะอาดงาย สะดวกตอการเคลื่อนยาย คงทนตอการใชงาน  
ขนาดกวาง ไมนอยกวา 2.0 x ยาว 2.0 x สูง 0.4 เมตร 
12. กระจกเงา จํานวน 1 ชุด 

12.1 ทําดวยวัสดุอคริลิก 
12.2 ขนาดความกวางไมนอยกวา 900 มิลลเิมตร 
12.3 ขนาดความยาวไมนอยกวา 1200 มิลลเิมตร 
12.4 พรอมแถมกาวสําหรับตดิผนัง 

13. โปรเจ็คเตอรพรอมแผนจานแสงแบบตางๆ 
13.1 ตัวกําเนิดแสงเปนแบบหลอดไดโอดเปลงแสง LED 
13.2 พรอมแผนจานแสงแสดงลวดลายแบบตางๆ

จํานวนไมนอยกวา 1 แผน 
14. ชุดระนาดทรงตัว 8 ชิ้น   

14.1 ชุดระนาดทรงตัว ขนาดกวางไมนอยกวา  30  x 
ยาว 180 x สูง 29 ซม. 

14.2 โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา  10  มม. 
ประกอบดวยไมยางพาราหนาไมนอยกวา  2.5 x 1 น้ิว บุดวย
ฟองนํ้า หนาไมนอยกวา  2 น้ิว และฟองนํ้าอยางดีหนาไม
นอยกวา  2 น้ิวและ 1 น้ิว ตามลําดับ หุมดวยผาพีวีซีอยางดี 
ปรับเปลีย่นเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะสมของกิจกรรม
น้ันๆ ทําความสะอาดงาย สะดวกตอการเคลื่อนยาย คงทนตอ
การใชงาน 
คําช้ีแจง 
ใชท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 

15. ชุดเครื่องเลนสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1 ชุด 300,000 300,000 คุณลักษณะประกอบดวย  15  รายการ/ 1 ชุด 
1. ช้ันวางสื่อของเลนนุมน่ิม ขนาด กวาง 50xยาว 110 x 

สูง 120 ซม.จํานวน   2  ชุด 
2. ช้ันวางสื่อของเลนนุมน่ิมขนาดกวาง  60 x ยาว 85 x 

สูง 95 ซม.จํานวน   1  ชุด 
3. ช้ันวางสินคาสื่อของเลน ขนาด  กวาง 50xยาว 100 x 

สูง 130 ซม. จํานวน  1  ชุด 
4. อุโมงคทางลอด  จํานวน    1  ชุด 
5. ชุดสงเสริมกิจกรรมนุมน่ิม จํานวน  1  ชุด 
6. เบาะกิจกรรมสรางสรรค  จํานวน   1  ชุด 
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7. ชุดพัฒนาการกลามเน้ือ (ประกอบไดหลายแบบ) 
จํานวน  1 ชุด  

8. ชุดยิมวงกลม  จํานวน  1  ชุด 
9. ชุดโยกเยก ขนาด กวาง 25 x ยาว 90 x สูง 55 ซม.

จํานวน     1 ชุด 
10. ชุดโยกเยก ขนาด กวาง 50 x ยาว 120 x สูง 49 ซม    

จํานวน 1  ชุด 
11. ชุดโยกเยก ขนาด กวาง 50 x ยาว 80 x สูง 65 ซม. 

จํานวน  1  ชุด 
12. ชุดโยกเยก ขนาดกวาง 25 x ยาว 65 x สูง 50 ซม. 

จํานวน   1  ชุด   
13. ชุดสไลเดอร    จํานวน     1   ชุด 
14.  เบาะปูพ้ืนนุมน่ิม จํานวน  1   ชุด 
15. เบาะบุผนังนุมน่ิม จํานวน  1   ชุด   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิม่  

1.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10 
มม. บุดวยฟองนํ้า ไมนอยกวา ขนาด 1 น้ิว หุมดวยผาพีวีซี
อยางดีสีสันสดใส สวยงาม  

1.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50xยาว 110 x สูง 120 
ซม. 
2. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิม่  

2.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา 10 มม. บุดวย 
ฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา 1 น้ิว  และหุมดวยผาพีวีซี อยางด ี

2.2 มีตะกราใสของไดไมนอยกวา  2 ช้ัน  ขนาดกวาง 
ไมนอยกวา 60 x ยาว 85 x สูง 95 ซม. 
3. ชั้นวางสินคาสื่อของเลน  

3.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10 มม.      
บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา 1 น้ิว หุมดวยผาพีวีซีอยางดี สสีัน
สดใส 

3.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50xยาว 100 x สูง 130 ซม. 
4. อุโมงคทางลอด  

4.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา 10 มม. ประกอบ 
กับไมโครงยางพาราอยางดบุีทับดวยฟองนํ้าไมนอยกวา  1 น้ิว   
และ 2 น้ิว ตามลาํดับ ดานในมเีบาะหนาไมนอยกวา   1 น้ิว  
หุมดวยผาหนังอยางดี สสีันสดใส 

4.2 ตัวอุโมงคข้ึนรูปงานเปนรูปสตัว  ท้ัง 2 ดาน ตรงกลาง  
เปนอุโมงค 

4.3 ขนาดไมนอยกวากวาง 140 xยาว 110 x สูง 100 ซม  
5. ชุดสงเสริมกจิกรรมนุมนิ่ม  

5.1 โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองนํ้า หุมผาหนังพีวีซ ี
อยางดี   

5.2 เปนรูปทรงเลขาคณิตตางๆ ไดแก ชุดครึ่งวงกลม 
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เล็ก-ใหญ ,ทรงกระบอกเล็ก-ใหญ, สี่เหลีย่มจตัุรสั, สี่เหลี่ยมผืนผ   
สีสันสดใส 

5.3 ขนาดไมนอยกวา กวาง 80 x ยาว 80 x สูง 40 ซม. 
บรรจุกระเปาอยางดี  
6. เบาะกิจกรรมสรางสรรค   
 6.1 เปนแผนกิจกรรมไมนอยกวา  33 ช้ิน ประกอบดวย 
ชุดตัวเลข 9 ช้ิน / ชุดรูปทรง เรขาณิต 9 ช้ิน/ ชุดวงกลม 9 ช้ิน/  
ชุดสิ่งกีดขวาง 6 ช้ิน / ลูกเตาทอยแตม 2 ลูก  
       6.2 โครงสรางทําจากฟองนํ้าไมนอยกวา  2 ช้ิน หุมทับดว  
ผาหนังพีวีซีอยางดี สสีันสดใส    
 6.3 ขนาดแผนกิจกรรมไมนอยกวา กวาง 40 xยาว 40 x 
หนา 5 ซม. (รวม 33 ช้ิน)   
 6.4 พรอมลูกเตา 2 ลูก   
 6.5 ขนาดลูกเตากวางไมนอยกวา 20xยาว 20xสูง 20 ซม.  
(รวม 2 ช้ิน) 
7.  ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ  
 7.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา  หนา 10 มม.  
หุมดวยผาพีวีซีอยางด ี
 7.2 ประกอบดวยไมยางพาราไมนอยกวา หนา 2.5 x 1 น้ิว  
บุดวยฟองนํ้า หนา 2 น้ิว และฟองนํ้าอยางดีไมนอยกวา หนา 2 
น้ิวและ 1 น้ิว ตามลําดับ  
 7.3 สามารถปรับเปลีย่นเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะส   
 7.4 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 190 x ยาว 270 x สูง 35 ซม  
8.  ชุดยิมวงกลม  1 ชุด  

8.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10 มม. 
ไมยางพารา บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา 1 น้ิว หุมดวยผาพีวี  
อยางดีสีสัน 

8.2 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 110 x ยาว 200 x สูง 60 ซ  
9. ชุดโยกเยก  

9.1 โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  
บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา  1 น้ิว หุมดวยผาพีวีซีอยางด ี
สีสันสดใส ไมเปนอันตรายกับเด็ก 

9.2 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 25 x ยาว 90 x สูง 55 ซม  
10. ชุดโยกเยก   

10.1  โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  
บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา 1  น้ิว และ 2 น้ิว หุมดวยผาพีวีซ ี
อยางดีสีสันสดใส 

10.2 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 50 x ยาว 120 x สูง 49 ซม  
11.   ชุดโยกเยก  

11.1  โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  
บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา  1 น้ิว หุมดวยผาพีวีซี อยางด ี
สีสันสดใส สวยงาม 

11.2 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 50 x ยาว 80 x สูง 65 ซม  
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12. ชุดโยกเยก  
12.1  โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  

บุดวยฟองนํ้าขนาดไมนอยกวา  1 น้ิว และ 2 น้ิวหุมดวยผาพีวีซี  
อยางดีสีสันสดใส 

12.2 ขนาดไมนอยกวากวาง 25 x ยาว 65 x สูง 50 ซม. 
13. ชุดสไลเดอร  

13.1  โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา10 มม.+ไม MDF  
ไมนอยกวา 15  มม. 

13.2 ประกอบกับโครงไมยางพาราไมนอยกวา  2.5 x 1 น้ิ  
13.3 ทับดวยฟองนํ้าอยางดีไมนอยกวา  2 น้ิว และ 1 น้ิว   
13.4 หุมดวยผาหนังพีวีซีอยางดี เปนรปูสัตว ดานหัวเปน 

บันไดนุมน่ิมสําหรับเดินข้ึนสไลเดอร  สีสันสดใส  
13.5 ขนาดไมนอยกวา  กวาง 65 x ยาว 185 x สูง 70 ซม  

14. เบาะปูพ้ืนนุมนิ่ม  
14.1  ผลิตจากฟองนํ้า หนาไมนอยกวา  2 น้ิว  

หุมผาหนังพีวีซีอยางดี สีสันสดใส 
14.2 ขนาดไมนอยกวากวาง 100 x ยาว 200 x หนา 5 ซ  

15. เบาะบุผนังนุมนิม่  
15.1  โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองนํ้าหนาไมนอย 

กวา  2 น้ิว 
15.2 หุมดวยผาหนังพีวีซี สีสันสดใส  
15.3 ขนาดไมนอยกวา  20 ตรม. 

คําช้ีแจง 
ใชงานท่ีโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

16. กลองจุลทรรศน ชนิด2
ตา 

7 กลอง 39,000 273,000 คุณลักษณะ 
- หัวกลอง : ชนิดกระบอกตาคู เอนไมนอยกวา 30 องศา 

หมุนได 360 องศา 
- เลนสตา : ชนิดเห็นภาพกวาง (WF) มีกําลังขยายไมนอย

กวา 10x/18 mm 1 คู และท่ีเลนสสามารถปรับความคมชัดได 
- เลนสวัตถุ : มีกําลังขยาย 4 ขนาด คือ 4X 10X 40X 

(Spring Oil)  
- แทนวางสไลด : สามารถปรับเลื่อนสไลดไดไมนอยกวา 

70x30 มม. 
- ระบบโฟกัส  : ชนิดเคลื่อนท่ีแทนวางวัตถุข้ึน-ลง ได โดย

ปุมปรับภาพหยาบและปรับละเอียด แยกจากกันแบบแกนรวม 
(Coaxial) พรอมปุมล็อกระยะโฟกัส 

- เลนสรวมแสง : ชนิด Abbe condenser NA.1.25 ปรับ
ข้ึนลงไดมี Iris diaphragm พรอมแปนใสกระจกกรองแสง 

- ระบบใหแสงสวาง : หลอดไฟชนิด X-LED2 หมอแปลง
ไฟฟา อยางนอย 220 โวลต 50 เฮิรตซ 

- มีระบบล็อกปองกันไมใหสไลดกระแทกกับเลนสใกลวัตถุ 
- รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 

คําช้ีแจง 
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ใชงานท่ีโรงเรียนประถมสาธิต 
17. เครื่องพิมพสําเนา

เอกสารระบบดิจิตอล 
400*400 

1 เครื่อง 180,000 180,000 คุณลักษณะ 
- ความละเอียดไมนอยกวา 400x400  จุดตอตารางน้ิว 
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 45-130 แผนตอนาที 
- หนาจอแสดงคําสั่งดวยระบบจอ LCD 
- สามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรได (USB 2.0 PORT)      

ซึ่งเปนชุดอินเตอรเฟสตดิตั้งโดยมาตรฐาน (ไมใช
อุปกรณเสรมิ)  

- สามารถยอ-ขยายได 8 ระดับ  
- สามารถยอขยายไดตั้งแต 50-200% และสามารถยอ-

ขยายไดครั้งละ 1% 
- สามารถรับตนฉบับไดถึงขนาด A3 
- สามารถใชกระดาษท่ีมีนํ้าหนักตั้งแต 40-210 แกรม 
- มีแผงหนาปดแสดงสัญญาณใหทราบเมื่อเครื่องขัดของ 

เชน หมึกหมด กระดาษหมด มาสเตอรหมด 
- สามารถปรับความเขมจางได 5 ระดับ Lighter, Light, 

Normal, Dark, Darker 
- ถาดปอนกระดาษบรรจุไดไมนอยกวา 500 แผน 
- ถาดรองรับกระดาษทางออก สามารถรับไดไมนอยกวา 

500 แผน 
- ใชไดกับไฟฟาไมนอยกวา 220 โวลต, 50 เฮิรต 
- สามารถตั้งรหสัล็อคเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บขอมูล 
- รับประกันเครื่อง 1 ป 

คําช้ีแจง 
ใชงานท่ีโรงเรียนประถมสาธิต 

18. ปากกาอิเล็กทรอนิกส 2 ชุด 22,500 45,000 คุณลักษณะประกอบดวย 4 รายการ/ 1 ชุด 
1. ชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องประมวลผล 
2. ชุดเช่ือมสัญญาณ Wireless 
3. Soft ware รองรับการทํางานของปากกา 
4. กระดานโฟเมกา กระดานสูง 1.20 เมตร  กวาง 1.80 

เมตร 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชุดปากกาอิเล็กทรอนกิส พรอมเคร่ืองประมวลผล 

1.1 ขนาดไมนอยกวา 20.4 x 132.8 มิลลเิมตร 
1.2 ใชไฟ 5Vdc 200mA 
1.3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรรี่ และ การชารจ

แบตเตอรรี่ แบบ 2 ส ี
1.4 แบตเตอรรี่ ชนิด Li-Polymer 3.6V 200mAh/การ

ชารจ 0.7C 1.2 ช่ัวโมง 
1.5 รับสงขอมูลแบบไรสาย 2.4GHz อัตราการรับ-สง      

1-2Mbps 
1.6 ระยะรับ-สงไมนอยกวา 20 เมตร พ้ืนท่ีโลง 
1.7 สงแสงอินฟาเรดในการกดแบบอัตโนมัติ เมื่อใกล
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กระดาน 
1.8 ปุมกดเรยีกการใชงานรวมกับซอฟแวร 4 ปุม 

2. เคร่ืองประมวลผลตรวจจับอินฟาเรดจากปากกา 
2.1 ความกวาง 50.32 x 154.52 x 32.19 มิลลิเมตร 
2.2 ใชไฟ 5Vdc 200mA 
2.3 รับสงขอมูลแบบไรสาย 2.4GHz  อัตราการรับ-สง 

1-2 Mbps 
2.4 ระยะรับ-สง 20 เมตร พ้ืนท่ีโลง 
2.5 กลองจับแสงอินฟาเรดจากปากกา 100 Hz 

3. เคร่ืองตัวกลางการรับ-สงขอมูล 
3.1 ความกวาง 17x173 มิลลิเมตร 
3.2 ใชไฟเลี้ยงจาก USB 
3.3 รับสงขอมูลแบบไรสาย 2.4GHz อัตราการรับ-สง 1-

2 Mbps 
3.4 ระยะ รับ-สงไมนอยกวา 20 เมตร พ้ืนท่ีโลง 
3.5 อัตรารับ-สงขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

115200bps 
คําช้ีแจง 
ใชงานท่ีโรงเรียนสาธิตมัธยม 
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
161434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 188,740  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (ผศ.หทัยรัตน   ทรรพวสุ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการผลิต

บัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของ
สังคมและทองถ่ิน   ซ่ึงปจจุบันสังคมและทองถ่ินยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ท่ี
สอดคลองกับการจัดการศึกษา  

ตามเปาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต จากแผนท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาถาจะใหเกิดข้ึนได งาน
วิชาการของคณะจะตองเขมแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากวัตถุประสงค 
หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนางาน
วิชาการ เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษาใหม และการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการไดนําความรูเก่ียวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ 
3. เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการไดนําความรูท่ีเขารับการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  1  (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
องคประกอบท่ี  4  (ระดับหลักสูตร) อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
          4.2 คุณภาพอาจารย 
          4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาอาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 7 มุงมาตรฐานคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญและมีคุณธรรม 

  ตัวชี้วัดท่ี 7.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ 
           เรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดท่ี 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวชิาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” 1 ครั้ง 
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของนักวิจัย 1 ครั้ง 
1.3 อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21” 
1 ครั้ง 

1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางสูการเขียนบทความวิชาการ” 1 ครั้ง 
1.5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง 
1.6 อบรม “สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน” 1 ครั้ง 
1.7 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการมีจิตอาสา 1 ครั้ง 
1.8 อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา” 1 ครั้ง 
1.9 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาดูงาน รอยละ 80 
2.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา รอยละ 80  

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....32.58 %..เปนเงิน..61,500...บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....6.65.. %...เปนเงิน..12,550...บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...60.77 %..เปนเงิน..114,690. บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงาน
วิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” 

1 ครั้ง 100,000     1 ครั้ง 100,000   

2 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของ
นักวิจัย 

1 ครั้ง 12,550 1 ครั้ง 12,550       

3 อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21” 

1 ครั้ง 12,550   1 ครั้ง 12,550     

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางสูการเขียน
บทความวิชาการ” 

1 ครั้ง 16,150 1 ครั้ง 16,150       

5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง 18,500 1 ครั้ง 18,500       
6 อบรม “สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน” 2 ครั้ง 7,570 1 ครั้ง 2,880   1 ครั้ง 4,690   
7 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สงเสริมการมีจิตอาสา 
1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   

8 อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีอาจารย
ท่ีปรึกษา” 

1 ครั้ง 11,420 1 ครั้ง 11,420       

9 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
รวมท้ังส้ิน  188,740  61,500  12,550  114,690   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” 100,000 ไตรมาส 3 

 งบดําเนนิงาน       100,000  

 1.1 คาตอบแทน       19,800  
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 10 ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ           80,200  
 -คาอาหาร 40 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 700 บาท       28,000  
 -คาอาหารวาง 40 คนๆละ 3  มื้อๆละ 50  บาท        6,000  
 -คาท่ีพัก 42 คนๆละ 1 คืนๆละ 800 บาท       33,600  
 -คาเบ้ียเลี้ยพนักงานขับรถ 2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท           960  
 -คาพาหนะ/ซอมบํารุง/นํ้ามัน              8,000  
 -คาวัสด ุ              3,640  
2 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของนักวิจัย 12,550 ไตรมาส 3 

 งบดําเนนิงาน       12,550  

 2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3  ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,950  
 -คาอาหารวาง 35 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,450  
 -อาหารกลางวัน 35 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 3,500  
 -คาวัสด ุ       3,000  
3 อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” 12,550 ไตรมาส 2 

 งบดําเนนิงาน       12,550  

 3.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ      6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,950  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 35 คนๆละ      2  มื้อๆละ 35 บาท 2,450  
 -คาอาหารกลางวัน 35 คน ๆ ละ      1 มื้อๆละ 100 บาท 3,500  
 -คาวัสด ุ       3,000  
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางสูการเขียนบทความวิชาการ” 16,150 ไตรมาส 1 

 งบดําเนนิงาน       16,150  

 4.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ      6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,950  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 43 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,010  
 -คาอาหารกลางวัน 43 คนๆละ 1 มื้อๆละ  100 บาท 4,300  
 -คาวัสด ุ       1,640  
5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 18,500 ไตรมาส 1 

 งบดําเนนิงาน       18,500  

 5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       18,500  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 10 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 4,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาจางเหมารถโดยสาร 1  คัน 2       วันๆละ 2,500 บาท 5,000  
 -คาท่ีพัก    10 คนๆละ 1       คืนๆละ 800 บาท 8,000  
 -คาวัสด ุ       700  
6 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนนุ” 7,570 ไตรมาส 1,3 

 งบดําเนนิงาน       7,570  

 6.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,970  
 -คาอาหารวาง 22 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 770  
 -คาอาหารกลางวัน   22  คนๆละ 1  มื้อๆละ 100 บาท 2,200  
 -คาวัสด ุ       1,000  
7 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการมจีิตอาสา 5,000 ไตรมาส 3 

 งบดําเนนิงาน       5,000  

 7.1 คาตอบแทน       1,200  

 -คาวิทยากร 1  คนๆละ 2 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,200  

 7.2 คาใชสอย       3,800  
 -คาเบ้ียเลี้ยง/คาพาหนะ/คานํ้ามัน/       3,800  
8 อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา” 11,420 ไตรมาส 3 

 งบดําเนนิงาน       11,420  

 8.1 คาตอบแทน       2,400  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 4 ช.ม.ๆละ 600 บาท 2,400  
 8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,020  
 -คาอาหารวาง 52 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,820  
 -คาอาหารกลางวัน   52  คนๆละ 1  มื้อๆละ 100 บาท 5,200  
 -คาวัสด ุ       2,000  
9 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน       5,000 ไตรมาส 3 

 งบดําเนนิงาน       5,000  

 คาวัสด ุ       5,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 188,740  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
8.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
10.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาดูงาน รอยละ 80 
10.1.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา รอยละ 80  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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161434103100 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศกึษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 117,600  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน   ทรรพวสุ) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและรวมอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จากเหตุผลท่ีกลาวมา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงไดกําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยข้ึนเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ และเพ่ือรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2558 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักศึกษา 

2. เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สกอ. องคประกอบท่ี ..4.... ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  4 
กลยุทธท่ี 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
เปาประสงคท่ี 1 การทํานุบํารุง ดานศิลปวัฒนธรรมไดรับการยอมรับระดับทองถ่ินระดับชาติ 

  ตัวชี้วัดท่ี 14.1  ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
                                        ระดับทองถ่ินหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 รูรักษภาษาไทยสรางลมหายใจของชาติ 100 คน 
1.2 ไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป 200 คน 
1.3 ทําบุญปใหม 50 คน 
1.4 บายศรีสูขวัญนักศึกษา ชั้นป 1 500 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถจัดกิจกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนด รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .2.66 %...เปนเงิน.......3,000.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .97.34 %.  เปนเงิน...114,600........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 รูรักษภาษาไทยสรางลมหายใจของชาติ 100 คน 35,000       1 ครั้ง 35,000 
2 ไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป 200 คน 70,000       2 ครั้ง 70,000 
3 ทําบุญปใหม 50 คน 3,000   1 ครั้ง 3,000     
4 บานศรีสูขวัญนักศึกษา ชั้นป 1 500 คน 9,600       1 ครั้ง 9,600 

รวมท้ังส้ิน  117,600    3,000    114,600 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 รูรักษภาษาไทยสรางลมหายใจของชาติ 35,000  
 งบดําเนินงาน 35,000  
 1.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาวิทยากร 3  คนๆละ 1  ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 1.2 คาใชสอยและวัสดุ 33,200  
 -คาเงินรางวัล       7,000  
 -คาจัดบอรดนิทรรศการ 3 มิต ิ       15,000  
 -คาวัสด ุ             11,200  
2 ไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป 70,000  
 งบดําเนินงาน 70,000  
 2..1 คาตอบแทน 10,000  
 -คาวิทยากร 2  คนๆละ 5 ช.ม.ๆละ 1,000  10,000  
 2..2 คาใชสอย 60,000  
 -คาใชสอย       60,000  
3 ทําบุญปใหม 3,000  
 งบดําเนินงาน 3,000  
 3.1 คาใชสอย 3,000  
 -คาใชสอย/วัสด ุ       3,000  
4 บายศรีสูขวัญนักศึกษา ชั้นป 1 9,600  
 งบดําเนินงาน 9,600  
 4.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1  คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 1,200  3,600  
 4.2 คาใชสอย 6,000  
 -คาใชสอย 1 ครั้งๆละ     6,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       117,600  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจในศิลปวฒันธรรมไทย  
8.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการเผยแพรความรูทางวชิาการดานศิลปวฒันธรรมไทย 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

9.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80 
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ ถือวาด ี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสาํรวจขอมูล โดยใชแบบสาํรวจความพงึพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  
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161434103200 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 172,050  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน   ทรรพวส ุ

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ตองการของสังคมและทองถ่ิน   ซ่ึงปจจุบันสังคมและทองถ่ินยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพใน
สาขาวิชาเอกตาง  ๆท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษา  

ตามเปาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต จากแผนท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาถาจะให
เกิดข้ึนได งานวิชาการของคณะจะตองเขมแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากวัตถุประสงค หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึง
จําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพ่ือ
การรับนักศึกษาใหม และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ สอดคลองกับตัวชี้วัดของ สกอ. และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ระดับคณะ 
  ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

องคประกอบท่ี ..1...  ระดับหลักสูตร 
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

         ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

  ตัวชี้วัดท่ี  8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                       ภายในไมต่ํากวาระดับดี 
               8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 5 หลักสูตร 
1.2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 หลักสูตร 
1.3 จางอาจารยพิเศษ 5 สาขา 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. รอยละ 80  

3.เปาหมายเชิงเวลา 
ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายรอยละ ......10.64.. %....เปนเงิน....18,300..บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจายรอยละ .....47.08....%...เปนเงิน....81,000...บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจายรอยละ .....34.43....%...เปนเงิน....59,250...บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจายรอยละ ......7.85….%.....เปนเงิน.....13,500...บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 5 หลักสูตร 55,000     5 หลักสูตร 55,000   
2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ครั้ง 4,250     5 ครั้ง 4,250   
3 จางอาจารยพิเศษ 5 สาขา 112,800 2 สาขา 18,300 4 สาขา 81,000   1 สาขา 13,500 

รวมท้ังส้ิน  172,050  18,300  81,000  59,250  13,500 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 55,000 ไตรมาส 3 
 งบดําเนินงาน 55,000  
 1.1 คาตอบแทน 36,000  
 - คากรรมการวิพากษหลักสูตร 5 หลักสตูร     36,000  
 1.2 คาวัสดุ       19,000  
 -คาวัสด ุ 5 ครั้ง          19,000  
2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 4,250 ไตรมาส 3 
 งบดําเนินงาน 4,250  
 2.1 คาวัสดุ       4,250  
 คาวัสด ุ 5 หลักสตูร     4,250  
3 จางอาจารยพิเศษ  112,800  
 งบดําเนินงาน 112,800  
 3.1 คาตอบแทน 112,800  
 -คาอาจารยพิเศษสาขาพัฒนาชุมชน 69 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 13,800 1,2 
 -คาอาจารยพิเศษสาขาดนตรสีากล 135 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 27,000 ไตรมาส 2 
 -คาอาจารยพิเศษสาขานิติศาสตร 270 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 54,000 1,2,4 
 -คาอาจารยพิเศษสาขาดนตร ี 90 ช.ม. 1 ช.ม.ๆละ 200 บาท 18,000 ไตรมาส 2 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 172,050  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 คณะมนุษยศาสตรฯ มีหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด และตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. รอยละ 80  

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
          9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
          9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย 

 

 

 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 294 

 

161434103300 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชีวั้ดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 73,900  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: นางสาวณิศรา   ประดิษฐดวง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมายรวมถึงการ

ท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพและทักษะ
ท่ีจะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปน
อุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลุกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ัง
ขณะท่ียังกาลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยูแลวจําเปนตอง
มีศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมี
ความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในสานักงานซ่ึงปจจุบัน
ถือเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนสาหรับผูท่ีประสงคจะสมัครเขาทํางานในทุกหนวยงานท้ังทางราชการและเอกชนดวย
เหตุผลและความจําเปนดังกลาว 

 
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะฯ 

2.  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา 
3.  เพ่ือเตรียมความพรอมสูงานอาชีพใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพและจบการศึกษา 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 1  (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

   องคประกอบท่ี 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   
                               ตัวบงชี้ท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  องคประกอบท่ี 3 (ระดับหลักสูตร)  นักศึกษา 
               ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา                  
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 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 บณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
 แผนกลยทุธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธที่  8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคที่  2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปน 
                     ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

  ตัวชี้วัดที่  8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่  4  พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธที่  18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปาประสงคที่  1 นักศึกษามลีักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะทีพ่ึง 
เปาประสงคที่  2 บัณฑิตและนกัศึกษามีจิตสํานึก “เกงจริง ตองไมโกง” 

  ตัวชี้วัดที่  18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พงึประสงคตามที ่
                                         มหาวิทยาลยักําหนดทุกดาน 
  ตัวชี้วัดที่  18.4 นักศึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจผลของการทุจริตและคอรัปชั่น 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบผูปกครอง 500 คน 
2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 200 คน 
3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ 60 คน 
4 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน 
5 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนทีต่องการของสังคม 60 คน 
6 มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรอาสาเพื่อสังคม 40 คน 
7 สงเสริมสุขภาพนักศึกษา 60 คน 
8 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (ไหวครู) 100 คน 
9 สงเสริมศิลปวฒันธรรมไทย (รดน้ําดาํหัว) 150 คน 
10 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก 60 คน 
11 สงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมอืงที่ดีของประเทศ 60 คน 
12 พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ 120 คน 

 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      1.นักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมบีุคลิกลักษณะที่พึงประสงคหลงัการอบรม รอยละ 80 

2.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจิตสาํนึกดานคุณธรรมจริยธรรมหลังการอบรม รอยละ 80  
     3.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพ รอยละ 80 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...11.91.. %...เปนเงิน..8,800..........บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...68.33.. %..เปนเงิน....50,500.........บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..11.64. %..เปนเงิน......8,600..........บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ....8.12.. %..เปนเงิน......6,000........บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบผูปกครอง 1 ครั้ง 6,000       1 ครั้ง 6,000 
2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง 3,800     1 ครั้ง 3,800   
3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพ 1 ครั้ง 3,800 1 ครั้ง 3,800       
4 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้ง 4,400 1 ครั้ง 2,200 1 ครั้ง 2,200     
5 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของสังคม 1 ครั้ง 2,800   1 ครั้ง 2,800     
6 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพ่ือสังคม 1 ครั้ง 14,000   1 ครั้ง 14,000     
7 สงเสริมสุขภาพนักศึกษา 1 ครั้ง 1,800   1 ครั้ง 1,800     
8 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  1 ครั้ง 4,600 1 ครั้ง 2,800   1 ครั้ง 1,800   
9 สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย  1 ครั้ง 3,000     1 ครั้ง 3,000   
10 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก 1 ครั้ง 16,800   1 ครั้ง 16,800     
11 สงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 1 ครั้ง 8,300   1 ครั้ง 8,300     
12 พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ 1 ครั้ง 4,600   1 ครั้ง 4,600     

รวมท้ังส้ิน  73,900  8,800  50,500  8,600  6,000 
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ปฐมนิเทศและพบผูปกครอง 6,000  
 งบดําเนินงาน 6,000  
 1.1 คาวัสดุ 6,000  
 -คาวัสด ุ       6,000  
2 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษา 3,800  
 งบดําเนินงาน 3,800  
 2.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 2.2 คาวัสดุ 2,000  
 -คาวัสด ุ       2,000  
3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพ 3,800  
 งบดําเนินงาน 3,800  
 3.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 3.2 คาวัสดุ 2,000  
 -คาวัสด ุ       2,000  
4 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,400  
 งบดําเนินงาน       4,400  
 4.1 คาตอบแทน       2,400  
 -คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 2,400  
 4.2 คาวัสดุ 2,000  
 -คาวัสด ุ       2,000  
5 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของสังคม 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 5.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 5.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ       1,000  
6 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพ่ือสังคม 14,000  
 งบดําเนินงาน 14,000  
 6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 14,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/พาหนะ 1  ครั้ง ๆ ละ     5,440  
 -คาวัสด ุ       8,560  
7 สงเสริมสุขภาพนักศึกษา       1,800  
 งบดําเนินงาน       1,800  
 7.1 คาตอบแทน       1,800  
 - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
8 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 4,600  
 งบดําเนินงาน 4,600  
 8.1 คาตอบแทน 3,600  
 -คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 8.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1  ครั้ง ๆ ละ     1,000  
9 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 3,000  
 งบดําเนินงาน 3,000  
 9.1 คาใชสอย 3,000  
 -คาใชสอย 1 ครั้ง ๆ ละ     3,000  

10 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก 16,800  
 งบดําเนินงาน 16,800  
 10.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร       1,800  
 10.2 คาวัสดุ 15,000  
 -คาวัสด ุ       15,000  

11 สงเสริมจิตสํานกึความเปนพลเมอืงท่ีดีของประเทศ 8,300  
 งบดําเนินงาน       8,300  
 11.1คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1  คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 6,500  
 -คาใชสอย       2,000  
 -คาวัสด ุ       4,500  

12 พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ 4,600  
 งบดําเนินงาน 4,600  
 12.1 คาตอบแทน 3,600  
 -คาวิทยากร 1  คนๆละ  6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 12.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ       1,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 73,900  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1.1  นักศึกษาในคณะฯไดรับการเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค 
8.1.2  นักศึกษาเกิดจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
8.1.3  นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมสูงานอาชีพกอนจบการศึกษา 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค  รอยละ 80 
9.1.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม รอยละ 80 
9.1.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรูสูงานอาชีพกอนจบการศึกษา รอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ี ถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  
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161434103400 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 8,600  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: นางสาวณิศรา   ประดิษฐดวง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักปรัชการเศรษฐกิจพอเพียงเปนพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่ี

พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เปนหลักการปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลาง บนพ้ืนฐาน
ของความพอประมาณ ความีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี ตลอดจนใชความรูอยางรอบคอบควบคูไปกับการมี
คุณธรรมเพ่ือดําเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชชีวิตในสังคมปจจุบันท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในทุกดาน  

ดวยเหตุนี้การสราง “ภูมิคุมกัน” ใหแกเยาวชนซ่ึงเปนสวนหนึ่งในสังคมและเปนกําลังหลักของประเทศจึงเปน
เรื่องสําคัญและเปนเรื่องเรงดวนท่ีควรกระทํา โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเพ่ือเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สาขาวิชาภาษาไทยจึงไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา” ณ 
พระราชวังดุสิตข้ึน เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนําหลักพ้ืนฐานจากโครงการดังกลาวไป
ปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการในพระราชดําริ นําไปปรับ 

ประยุกตเพ่ือเปนหลักในการดําเนินชีวิต  
         2. เพ่ือเปดโลกทัศนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูถึงรากฐานของสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมเกษตรกรรม การ
จัดการกับทรัพยากรภายในประเทศเพ่ือดําเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง ตลอดจนการรักษาทรัพยากรดังกลาวใหคง
อยูสืบไป 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี  15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
เปาประสงคท่ี  1 สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจ 
                    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวชี้วัดท่ี  15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ 
หนวย
นับ 

4 เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําร ิ 60 คน 
 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.1. นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานไปใชประโยชนไดไมนอยกวา 

รอยละ 80  
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...50.. %...เปนเงิน.. 4,300..........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...50.. %..เปนเงิน....4,300.........บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตาม
โครงการพระราชดําริ  

2 ครั้ง 8,600 1 ครั้ง 4,300 1 ครั้ง 4,300     

รวมท้ังส้ิน  8,600  4,300  4,300     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ 8,600  
 งบดําเนินงาน 8,600  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 -คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาวัสดุ 5,000  
 -คาวัสด ุ       5,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 8,600  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานไปใชประโยชนไดไมนอยกวา 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 9.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ  80  
9.1.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดไมนอยกวา  รอยละ 75  

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
 9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
           9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
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161434103500 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 125,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน   ทรรพวส ุ

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจหนาท่ีใน

การสนับสนุนสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสราง
และพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวาเปนกระบวนการสรางองคความรูและภูมิปญญาท่ีสําคัญ จึงไดจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยในคณะไดผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและการเรียนการ
สอน ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหบรรลุเปาหมายตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการวิจัยตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
2.เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัยมากข้ึน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  2 (ระดับคณะ) การวิจัย 
     ตัวบงชี้ 2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
            2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  5 ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

  ตัวชี้วัดท่ี  5.1 รอยละของตัวบงชี้ของแผนพัฒนาคุณภาพท่ีบรรลุเปาหมา รอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผลิตงานวิจัย 5 เลม 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 80  
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....40 %....เปนเงิน....50,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...60 %....เปนเงิน...75,000........บาท 
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6. ปฏทิินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ผลิตงานวิจัย 5 เลม 125,000   5 ครั้ง 50,000 5 ครั้ง 75,000   
รวมท้ังส้ิน  125,000    50,000  75,000   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 ผลิตงานวิจัย 125,000  
 งบดําเนินงาน 125,000  
 1.1 คาใชสอยและวัสดุ 125,000  
 -คาใชสอย/วัสด ุ 6 เลม 1 เลม ๆ ละ 25,000 บาท 125,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,000  
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและเปนประโยชนท้ังใน
ศาสตรและการเรียนการสอน 

8.2 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.2 มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  รอยละ 80  
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
           9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย 
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161434103600 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 24,680  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (ผศ.หทัยรัตน   ทรรพวสุ) 

1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดให สถาบันการศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพ

และจัดทําการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพตอหนวยงานตน
สังกัดเปนประจําทุกป และเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุกๆ 5 ป ดังนั้นทุกสวนงาน ในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเอง
และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของตนเองใหสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) (สมศ.) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดกําหนดกิจกรรมสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะและนักศึกษา เพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทํา SAR รอบประเมิน ปการศึกษา 2557 ของคณะ ภาควิชา 
และสาขาวิชา เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตอไป นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหความรูแกบุคลากรในคณะฯ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหมท่ีจําเปนตองทราบแนวคิด
ความเปนมาและความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหนวยงานท่ีตนสังกัด และ
สามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรทุกสายงาน 

และนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 5.2  ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  8  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปน 
           ท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต และสังคม 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี  16 การประกันคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 16.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 1 ครั้ง 

 1.2 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประเมินกระบวนการ 1 ครั้ง 
 1.3 จัดทําเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษา 1  ครั้ง 
    
    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  บุคลากรในคณะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 
2.2  นักศึกษาในคณะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
         ไตรมาสท่ี 1 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...48.14..เปนเงิน........11,880........บาท 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..31.60..เปนเงิน.........7,800........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ...20.26....เปนเงิน.......5,000......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 อบรมเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา 

1 ครั้ง 7,800   1 ครั้ง 7,800     

2 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประเมินกระบวนการ 1 ครั้ง 11,880 1 11,880       

3 จัดทําเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษา 1 ครั้ง 5,000       1 5,000 

รวมท้ังสิ้น  24,680  11,880  7,800    5,000 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ  
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 7,800  

 งบดําเนินงาน 7,800  

 1.1 คาตอบแทน 1,800  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  

 1.2 คาวัสดุ 6,000  

  -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   7,500 บาท 6,000  

2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ 11,880  

 งบดําเนินงาน 11,880  

 2.1 คาตอบแทน 3,600  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 2.2.คาใชสอยและคาวัสดุ 8,280  

 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 2  ม้ือ ๆละ 44 คนๆละ 35 บาท 3,080  

 -คาอาหารกลางวัน 1  ม้ือ ๆละ 44 คนๆละ 50 บาท 2,200  

 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   7,500 บาท 3,000  

3 จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 5,000  

 งบดําเนินงาน 5,000  

 3.1 คาวัสดุ 5,000  

 คาวัสดุ 2 ครั้ง     5,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,680  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 
8.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
8.3 คณะมีรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) และ (CAR) 
8.4 บุคลากรในคณะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
  9.1.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา รอยละ 80 

   9.1.2 นักศกึษามคีวามรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 80 
   9.1.3 คณะมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ (CAR)  

      9.1.4 บุคลากรในคณะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 80 
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ี ถือวาดี  
   9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
   9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
   9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  

              9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  
   9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
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161434103700 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคณุภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูเขารับบริการ 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3.จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 136,160  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ   
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557-2560  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซ่ึงเปนแผนท่ีครอบคลุมตาม
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา 
นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหมีการ
วิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานท่ี
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริหารตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการ
บริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ.2557-2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ.  องคประกอบท่ี 5  (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม 
               สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  1 เขาใจ 
เปาประสงคท่ี  1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน 
                     ภาระกิจตามยุทธศาสตร 

  ตัวชี้วัดท่ี  1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 
                                       รอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหนากลุมวิชา และ กรรมการ

ประจําคณะ 
60 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
2.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....100%.เปนเงิน...... 136,160......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

ปริมาณ 
งบประมาณ 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
60 คน 136,160     60 คน 

136,160 
 

 
 

รวมท้ังสิ้น  136,160      136,160   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 136,160  
 งบดําเนินงาน 136,160  
 1.1 คาตอบแทน       3,600  
 - คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       132,560  
 - คาเชาหองประชุม       5,000  
 -  อาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 350 บาท 21,000  
 -  อาหารเย็น 60 คนๆละ 1  มื้อๆละ 350 บาท 21,000  
 -  อาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 6,000  
 -  คาท่ีพัก 32  หองละ 1 คืนๆละ 1,800 บาท 57,600  
 -  คาวัสดุจัดการอบรม 1  ครั้งๆละ     5,000  
 -  คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คนๆละ 2  วันๆละ 240 บาท 960  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง/ซอมบํารุง       16,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 136,160  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับ บทบาท ภารกิจ 
และทิศทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
       9.1.1 มีแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
     9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
     9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
     9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
9.3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
   9.3.1 แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

      9.3.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการสัมมนา 
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161434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 221,130 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ) 

1. หลักการและเหตุผล 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร เปนการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร ท้ังดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการ
ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

จากพันธกิจดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณทางการศึกษาและสํานักงาน ตลอดจนตอง
ติดตอราชการกับหนวยงานภายนอกในการเดินทางไปราชการ และตองใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการตาง 
ๆ เพ่ือการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยาง

ครบถวน 
2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 5  (ระดับคณะ)  การบริหารจัดการ 
   ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

                กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  8  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี  5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียน หองปฏิบัติการ 
                                       และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ซื้อวัสดุสาํนักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง 10 ครั้ง 
2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง 

    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมีวัสดุครภุัณฑใชในการเรียนการสอนและงานสํานักงาน รอยละ 80 
2.2  บุคลากรของคณะสามารถเดินทางไปราชการไดตามกําหนดการและวัตถุประสงค รอยละ 80  

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......57.66.%.....เปนเงิน.....127,500....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......21.99 %....เปนเงิน......48,630.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......3.39 %...เปนเงิน.....7,500......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........16.96 %.....เปนเงิน..37,500.........บาท 
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซื้อวัสดุสาํนักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/

ซอมบํารุง 
10 ครั้ง 191,130 6 ครั้ง 120,000 2 ครั้ง 41,130   2 ครั้ง 30,000 

2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ครั้ง 30,000 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 

รวมท้ังสิ้น  221,130  127,500  48,630  7,500  37,500 

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน คร้ัง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ 
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยนับ  ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา  หนวย 
1 ซ้ือวัสดุสํานักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง 191,130  

 งบดําเนินงาน 191,130  

 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 191,130  

 -คาใชสอยและคาวัสดุ       191,130  

2 บุคลากรเดินทางไปราชการ 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  

 2.1 คาใชสอย 30,000  
 -คาเบ้ียเล้ียง/พาหนะ/นํ้ามัน/ซอมบํารุง/

ท่ีพัก/ทางดวน 
      30,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 221,130  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  
8.2  การบริหารงานและการจดัการเรยีนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 คณะมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานและการเรียการสอน รอยละ 80  
9.1.2 บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการไดตามกําหนดการและวัตถุ รอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
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161434103900 โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 27,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (ผศ.หทัยรัตน   ทรรพวสุ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนเผยแพรการดําเนินงานของคณะใหบุคคล 
หนวยงานองคกรท้ังภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต 
การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงตองจัดโครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีตั้งไว 

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของคณะท้ังดานการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบุคลากร หนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกได
รับทราบ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  5  (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ 
   ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
       และเอกลักษณของคณะ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  2 ใกลชิด 
เปาประสงคท่ี  1 บุคลากรและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ 
                     ศรัทธาและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

  ตัวชี้วัดท่ี  2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถ่ินท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ครั้ง 

  2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 
    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 คณะมีการประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามพันธกิจท่ีกําหนด
ไวทุกกิจกรรม 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ..100%...เปนเงิน......27,500........บาท 
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     

2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 7,500   1 ครั้ง 7,500     

รวมท้ังสิ้น  27,500    27,500     

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน คร้ัง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ 
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยนับ  ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา  หนวย 
1 จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20,000  

 งบดําเนินงาน 20,000  

 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       20,000  

 -คาใชสอย/วัสด ุ       20,000  
2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ       7,500  
 งบดําเนินงาน 7,500  

 2.1 คาวัสดุ       7,500  
 -คาวัสด ุ       7,500  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       27,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  
8.2  การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 คณะมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน รอยละ 80  
9.1.2 บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการไดตามกําหนดการและวัตถุ รอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
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161434104000 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 2,979,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมี
หนาท่ีใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนจะตองใชครุภัณฑในการดําเนินงานเชน โตะทํางาน คอมพิวเตอร ตลอด
ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยี แตเนื่องจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยางเสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึง
ปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใหการเรียนสอนและการดําเนินงานของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  6  (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2  เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี  8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ 
                                        และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 เปยโนไฟฟา 20 หลัง 
2 เปยโนไฟฟารุนเล็ก 20 หลัง 
3 วงดนตรีรวมสมัย 1 วง 
4 ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวยเครื่องประดับ 11 ชุด 
5 ชุดฉุยฉายพราหมณ 1 ชุด 
6 แกรนดเปยโน 1 หลัง 
7 เปยโนไฟฟารุนใหญ 2 หลัง 
8 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
9 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บัทียู 2 เครื่อง 
10 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล 300*300 1 เครื่อง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและดําเนินงานตามท่ีกําหนด รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.22 %...เปนเงิน ..1,079,000....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....63.78.%....เปนเงิน...1,900,000....บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 เปยโนไฟฟา 20 หลัง 600,000   20 หลัง 600,000     

2 เปยโนไฟฟารุนเล็ก 20 หลัง 500,000   20 หลัง 500,000     
3 วงดนตรรีวมสมยั 1 วง 450,000 1 วง 450,000       
4 ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวยเครือ่งประดับ 11 ชุด 220,000 11 ชุด 220,000       
5 ชุดฉุยฉายพราหมณ 1 ชุด 65,000 1 ชุด 65,000       
6 แกรนดเปยโน 1 หลัง 650,000   1 หลัง 650,000     
7 เปยโนไฟฟารุนใหญ 2 หลัง 150,000   2 หลัง 150,000     
8 เครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล 1 เครื่อง 180,000 1 เครื่อง 180,000       
9 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บัทียู 2 เครื่อง 74,000 2 เครื่อง 74,000       
10 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดจิิตอล 

300*300 
1 เครื่อง 90,000 1 เครื่อง 90,000       

รวมท้ังสิ้น  2,979,000  1,079,000  1,900,000     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบลงทุน 2,979,000  
  1.1 คาครุภัณฑ 2,979,000  
1 เปยโนไฟฟา   20 หลังๆละ 30,000 บาท 600,000 ดนตรีสากล 

2 เปยโนไฟฟารุนเล็ก   20 หลังๆละ 25,000 บาท 500,000 ดนตรีไทย 

3 วงดนตรีรวมสมยั   1 วงๆละ 450,000 บาท 450,000 ดนตรีไทย 

4 ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวย
เครื่องประดับ 

  11 ชุดๆละ 20,000 บาท 220,000 ศิลปะการแสดง 

5 ชุดฉุยฉายพราหมณ   1 ชุดๆละ 65,000 บาท 65,000 ศิลปะการแสดง 

6 แกรนดเปยโน   1 หลังๆละ 650,000 บาท 650,000 ดนตรีสากล 

7 เปยโนไฟฟารุนใหญ   2 หลังๆละ 75,000 บาท 150,000 ดนตรีไทย 

8 เครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล   1 เครื่องๆละ 180,000 บาท 180,000 คณะ 

9 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บัทียู   2 เครื่องๆละ 37,000 บาท 74,000 พัฒนาชุมชน 

10 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบ
ดิจิตอล 300*300 

  1 เครื่องๆละ 90,000 บาท 90,000 คณะ 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,979,000  

      
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑในการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน 

8.2 การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 คณะมีการมีครุภัณฑใชในงานสํานักงานและการเรียนการสอนตามท่ีกําหนด  รอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลาการในคณะ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เปยโนไฟฟา 20 หลัง 30,000 600,000 มาตรฐานฯ 
-ตัวเครื่องทําดวยโลหะ ไม หรือวัสดุสังเคราะห สวยงาม 
-มีลิ่มน้ิวสาํหรับกดคียจํานวนไมนอยกวา 88 Key Full Weighted 
Hammer Key Action 
-มีระบบ Polyphony ไมนอยกวา 64 Voice  Sounds ไมนอยกวา 88 
Voices 
-มีระบบเสียง Drum Kits ไมนอยกวา 5 Drum Kits Solid Latin Electric 
Brush & Percussion 
-มีเพลงสาธิตในตัวเครื่อง ไมนอยกวา 51 Built in Demo Songs 
-เสียงจังหวะไมนอยกวา 78 จังหวะ พรอมกับเสยีงเมโทรนอมใหจังหวะ 
-สามารถบันทึกเสียงไดไมนอยกวา 2 แทรค (I rhythm track) + ไมนอย
กวา 9 User Song Presets 
-สามารถ Transpose ไดไมนอยกวา 2 Octaves (+ or -) includes 1/100 
semitone steps 
-มีแพดเดลิสําหรับปรบัเปลีย่นไดไมนอยกวา 3 แพดเดลิ (Soft  Sastenuto  
Sustain) 
ตัวเครื่องมีกําลังขับไมนอยกวา 30 วัตต  ประกอบดวย ดอกลําโพงไมนอย
กวา 4 ตัว เปนแบบ 2 Way Stereo 
-มีชองตอ USB Plug & Play USB allows MIDI over USB connecting 
to computer 
-มีแอฟเฟค Dual Ambience & Effect processors 
-แสดงสถานการณทํางานโดยผานตัวเลข LED  
-มีชองตอสัญญาณสเตอรโิอ RCA อินพุทและเอาทพุทแจค  MIDI อินพุท 
และ เอาทพุท 
-ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 88 cm. (H) x 142 cm. (W) x 47 cm. (D) 
-ตัวเครื่องมีขนาดนํ้าหนักไมนอยกวา 52.0 Kg. 
-สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ AC ใหพรอมกับ
ตัวเครื่อง 
-เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และรับประกันคณุภาพสินคาเปนเวลา 1 
ป  
(การรับประกันยกเวนดอกลําโพงเสียงทุม และเสียงแหลม) 
 

2 เปยโนไฟฟา
รุนเล็ก 

20 หลัง 25,000 500,000 มาตรฐานฯ 

- มีคียมาตรฐาน 88 คีย  
-  ระบบเสียง AWM Stereo Sampling 

- 32 Polyphony กดพรอมกันได 32 คีย 
- มี Metronome ในตัว 

- มีจุดเชื่อมตอสัญญาณ Phone Stereo , MIDI , IN/OUT/THRU, Foot 

Switch 1 Assignable 

- หูฟง 20 อัน 
3 วงดนตรีรวม 1 วง 450,00 450,000 มาตรฐานฯ 
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ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

สมัย 0 วงดนตรีรวมสมยั 1 วง ประกอบดวย 
1. ขิม 11 หยอง จํานวน 1 ตัว 
- ตัวขิมทําจากไมสัก  
- ไมปดหนาขิมทําจากไมสมพงษ 
- หลักสแตนเลสอยางด ี
- สายใชสายสแตนเลส 
- ไมขิมอยางดี 1 คู 
- พรอมกลองหนังสําหรับใสขิม 
2. ขลุยเพียงออ จํานวน 2 เลา 
-ทําจากไมชิงชัน เทียบเสียง คีย C ๑ เลา  เทียบเสียง Bb ๑ เลา 
3. ผืนระนาดเอก จํานวน 1 ผืน 
-ลูกระนาดทําดวยไมชิงชันอยางดี ขนาดของลูกระนาดตามมาตรฐานเครื่อง
ดนตรไีทย มีจํานวนลูกระนาด ๒๒ ลูก รอยเปนผืนดวยเชือกไนลอนอยางดี 
เทียบเสยีงมาตรฐานดนตรีสากล บันไดเสียง C Major 
4. ผืนระนาดทุม จํานวน 1 ผืน 
-ลูกระนาดทําดวยไมไผคดัพิเศษอยางดี ขนาดของลูกระนาดทุมตาม
มาตรฐานเครื่องดนตรไีทย มีจํานวนลูกระนาด ๑๗ ลูก รอยเปนผืนดวยเชือก
ไนลอนอยางดี เทียบเสยีงมาตรฐานดนตรสีากล บันไดเสียง C Major 
5. ฆองวงใหญ จํานวน 1 วง 
- รานฆอง ทําดวยหวายโปง ขดใหเปนวงกลมขนานกันไป โขนฆองทําดวยไม
ชิงชัน ฉลุไมพุดเปนลวดลายฝงบนใบโขน ลูกมะหวดประกอบไมพุดอยาง
สวยงาม 
- ลูกฆอง ทําจากโลหะผสมอยางดลีงหิน ขนาดของลูกฆองตามมาตรฐาน
เครื่องดนตรีไทย จํานวน ๑๖ ลูก เทียบเสียงมาตรฐานดนตรีสากล บันได
เสียง C Major 
-ลักษณะทางกายภาพ แสดงใหเหน็ถึงความประณีตของฝมือในเชิงชางศิลป 
6. กีตารไฟฟา พรอมแอมปขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 
- เปนกีตารลาํตัวตัน  
- คอเปนแบบ Modern C Shape 
- มี 6 สาย 
- มี 22 Mediem Jumbo Frets 
- Fengerboard Radius 9.5” ทําจากไม Rosewood หรือ Maple 
- ตูแอมปขยายเสียงสําหรับกีตาร ไมนอยกวา 40 วัตต 
- เครื่องดนตรมีาตรฐานยุโรป/อเมริกา 
7. กีตารเบสไฟฟา พรอมแอมปขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 
- เปนกีตารเบสลําตัวตัน 
- มี 5 สาย 
- คอกีตารทําจาก ไม Maple แบบ Modern C 
-  Fengerboard Radius 9.5” 
- ตูแอมปขยายเสียงสําหหรับกีตารเบส ไมนอยกวา 40 วัตต 
- เครื่องดนตรมีาตรฐานยุโรป/อเมริกา 
8. ซินธิไซเซอร พรอมแอมปขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 
- เปนคียบอรด ซินธิไซเซอร 
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- ตูแอมปขยายเสียง สําหรับซินธิไซเซอร ไมนอยกวา 40 วัตต 
- เครื่องดนตรมีาตรฐานยุโรป/อเมริกา 
9. กลองชุดชนิด 5 ใบ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
- กลองชุด 5 ใบ พรอมฉาบ ไฮ-แฮท 14 น้ิว แบเดี่ยว 16 น้ิว 18 น้ิว 20 น้ิว 
มาตรฐานยุโรป/อเมริกาพรอมขาตั้งและอุปกรณ 
10. กลองคองกา ชนิด 3 ขนาด จํานวน 1 ชุด 
- เปนกลองขนาดมาตรฐาน 3 ขนาด 
- เครื่องดนตรมีาตรฐานยุโรป/อเมริกา 
11. กลองบองโก พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด 
- กลองบองโก ทําจากไม 
- ขาตั้งกลองทําจากสแตนเลสอยางดี 
- เครื่องดนตรตีามมาตรฐานยุโรป/อเมริกา 
12. กลองทิมบาเลย พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชด 

- กลองทําจากไมอยางดี 
- ขาตั้งกลองทําจากสแตนเลสอยางดี 
- เครื่องดนตรีตามมาตรฐานยุโรป/อเมริกา 

13. เครื่องเคาะจังหวะ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย มาลากัส แทมโบรีน 
คาบาซา ไลนเบลและคาเบล 

4 ชุดไทยพระ
ราชนิยม
พรอมดวย
เครื่องประดั
บ 

11 ชุด 20,000 220,000 มาตรฐานฯ 
ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวยเครือ่งประดับ  11 ชุดประกอบดวย 
1. ชุดไทยเรือนตน 
-เสื้อ คอกลมตื้น แขน 3 สวน ใชผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสเีสื้อ ผาอกกระดมุ 5 เมด็ (เสื้อคนละทอนกับผาซิ่น) 
-ผานุงใชผาซนไหมแท ตัดเยบ็เปนถุงสําเร็จ รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี มเีชิงยาวจรดขอเทา ปายหนา 
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 1 คู 
-ชอแกวติดผม ทําดวยลูกปดหลากสี ทําเปนชอ 1 ชอ 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
2. ชุดไทยจิตรลดา 
-เสื้อ ใชผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเร แขนยาว คอกลมมี
ขอบตั้งนอยๆ ผาอกกระดุม 5 เมด็ 
-ผานุงใชผาไหมแทยกดอกท้ังตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี มี
เชิงยาวจรดขอเทา ตดัเย็บเปนถุงสําเรจ็ ปายหนา พรอมซับในตามส ี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
3. ชุดไทยอัมรินทร 
-เสื้อผาไหมแทแขนยาว คอกลมมขีอบตั้งผาอก กระดมุ 5 เม็ด พรอมซับใน
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ตามส ี
-ผานุง ผาซิ่นไหมแทยกดอกท้ังตัว ตัดเย็บเปนถุงสําเร็จปายหนายาวจรดขอ
เทาพรอมซับในตามส ี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉล ุชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็กๆ สําหรับเสียบผม 5 อัน  
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
4. ชุดไทยบรมพิมาน 
-เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซบัในดวยผาโทเรตามสี แขนยาว คอกลมมี
ขอบตั้งผาดานหนา หรือดานหลังก็ได 
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทองมีเชิงหรือยกไหมท้ังตัว รองดวยผากาว ซับในดวย
ผาโทเรตามสี ตดัเย็บมีชายพกดานขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา 
ปกมุกดิ้นทอง ลูกปดสี ท้ิงชายลางและจีบหนานาง ตัดเย็บเปนผาพันใสได
ทุกขนาดพรอมซับใน 
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเช่ือมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ช้ัน ฝงเพชรพรอม 
-ชอแกว ทําดวยเลื่อมลูกปดหลากสี 1 ชอ 
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉล ุชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็กๆ สําหรับเสียบผม 5 อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
5. ชุดไทยจักรี 
-เสื้อรัดทรง ผาไหมแท รองดวยผากาว พรอมซับในดวยผาโทเรตามสเีสื้อ 
ติดซิบขาง มีแขนดานซาย 
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทรงมเีชิงหรือยกท้ังตัว รองดวยผากาว พรอมซบัดวยผา
โทเรตามสี ตดัเยบ็มีชายพกดานขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ท้ิงชายลางและจบีหนานาง ตัดเย็บเปนผาพับใสไดทุก
ขนาด 
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว 
หรือลายประจาํยามใสลงตามชองท่ีเปนรูปสีเ่หลีย่มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามท้ังผืน ความยาว 2.50 เมตร 
พรอมซับดวยผาตวนมันเน้ือด ี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเช่ือมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
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-รัดตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 2 อัน 
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ช้ัน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน 
-ชอแกว ทําดวยเลื่อมลูกปดหลากสี 1 ชอ 
-เก้ียว ทําดวยโลหะชุมทองฝงเพชรเทียม 1 อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
6. ชุดไทยดุสิต 
-เสื้อผาไหม  คอกลมกวาง แขนกุด รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี
เสื้อ เขารูปผาดานหลังตัวเสื้อปกเปนลวดลายดวยไขมุก ลูกปกและเลื่อม 
ฯลฯ  
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรอืยกท้ังตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตดัเยบ็มีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ท้ิงชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด 
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉล ุชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็กๆ สําหรับเสียบผม 5 อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม ทําเปนสรอยอุบะรอบคอ 1 
เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
-รัดตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 2 อัน 
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ช้ัน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน 
-เก้ียว ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม ทําเปนเก้ียวมีดอกพรอมตุงติ้งรอบ
เก้ียว 1 อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
7. ชุดไทยจักรพรรดิ 
-เสื้อรัดทรง ผาไหมแทรองดวยผากาว พรอมซับดวยผาโทเรตามส ี
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรอืยกท้ังตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตดัเยบ็มีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ท้ิงชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด 
-สไบพลีท สีตัดกับผาซิ่น พลีทผืนใหญกลีบตั้ง 1 ผืน 
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว 
หรือลายประจาํยามใสลงตามชองท่ีเปนรูปสีเ่หลีย่มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามท้ังผืน ความยาว 2.50 เมตร 
พรอมซับดวยผาตวนมันเน้ือดีตามส ี
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเช่ือมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
-ตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 2 อัน 
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-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ช้ัน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน 
-เก้ียว หรือมงกุฎครึ่งซีก ทําดวยโลหะชุบทอง ฝงเพชรเทียม 1 อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
8. ชุดไทยศิวาลัย 
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรอืยกท้ังตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตดัเยบ็มีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ท้ิงชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด 
-เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซบัในดวยผาโทเรตามสเีสื้อ คอตั้งแขนยาว
ผาหลัง 
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว 
หรือลายประจาํยามใสลงตามชองท่ีเปนรูปสีเ่หลีย่มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามท้ังผืน ความยาว 2.50 เมตร 
พรอมซับดวยผาตวนมันเน้ือดีตามส ี
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเช่ือมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน 
-ตางหูเพชร 1 คู  
-ขอมือเพชร 2 เสน 
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ช้ัน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน 
-เก้ียวกลม ชุบทองฝงเพชรเทียม ทําเปนเก้ียวมีดอกพรอมตุงติ๊งรอบเก้ียว 1 
อัน 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
9. ชุดไทยรัชกาลท่ี 5 
-เสื้อ ใชผาลูกไมสี   ตัดสําเร็จรูปแบบปดคอ แขนหมูแฮม  ตรงเอวเสือ้ซับ
ระบายลงไปคลุมสะโพก ผาหลงัตลอดซับในดวยผาเครปส ี
-เปนผานุงแบบหางกระรอก หรือผาไหมเทียมหรือผาชนิดอ่ืนๆ ท่ีมลีักษณะ
คลายคลึงกัน ยาวขนาดมาตรฐาน 3.50 เมตร พรอมผาดิบคาดเอว กวาง 6 
น้ิวยาว 2 เมตร 
-สไบ – ผาคาดเอว  ใชผาชนิดเดยีวกับผานุง ผาคาดเอวมีผาแข็งเสรมิอยูขาง
ใน กวาง 2 น้ิว ยาว 40 น้ิว สไบ เย็บเปนแบบจีบกระทบกันเล็กๆ 1 ซม. 
เรียงซอนกัน กวาง 2.5 น้ิว ยาว 2 เมตร 
-ถุงเทา เปนถุงเทาแบบใยบัว ยาวเต็มท้ังตัว 
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ – ตางหู – ท่ีคาดผม ประดับดวยขามุกเทียม 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
 
10. ชุดไทยรัชกาลท่ี 6 
-เสื้อ ใชผาลูกไมสี   ตัดสําเร็จรูปแบบปดคอ แขนหมูแฮม  ตรงเอวเสือ้ซับ
ระบายลงไปคลุมสะโพก ผาหลังตลอดซับในดวยผาเครปส ี
-เปนผานุงสําเร็จปายขาง ยาวคุมเขา ทําจากผาไหมเทียม 
-สไบ – ผาคาดเอว  ใชผาชนิดเดยีวกับผานุง ผาคาดเอวมีผาแข็งเสรมิอยูขาง
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ใน กวาง 2 น้ิว ยาว 40 น้ิว สไบ เย็บเปนแบบจีบกระทบกันเล็กๆ 1 ซม. 
เรียงซอนกัน กวาง 2.5 น้ิว ยาว 2 เมตร 
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ – ตางหู – ท่ีคาดผม ประดับดวยขามุกเทียม 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 
11. ชุดไทยรัชกาลท่ี 7 หรือชุดอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายๆ กัน 
-เสื้อใชผาลูกไมหรือผาเน้ือมัน หรอืผาไหมเทียม หรือผาอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คลายๆ กัน สี   ตัดสําเร็จรูป คอกลมแขนกุด ตรงบาเปนโบว ท้ังสองขาง 
ตรงเอวทําเปนเอวจีบกระทบแลวเดินขอบยกข้ึนมา ระดับสะโพกบนกวาง 2 
น้ิว (หรือเปนแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะคอกลมแขนกุด) 
-กระโปรง ใชผาไหมสี   ตัดสําเร็จรูป เปนผาถุงปายดานขางจากขวามาซาย
ความยาวจากเอวถึงเขา 
-ถุงเทา เปนถุงเทาแบบใยบัว ยาวเต็มท้ังตัว 
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ 
-สรอยคอ – ตางหู – ขอมือ – เครือ่งประดับผม  ประดับดวยไขมุกหรือเปน
โลหะชุมทอง 
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ 

5 ชุดฉุยฉาย
พราหมณ 

1 ชุด 65,000 65,000 มาตรฐานฯ 
-ชุดพระแขนสั้น ยืนเครื่อง (สีขาว) ปกหนุนดวยดิ้นเงิน 
-เครื่องประดบัโลหะชุบเงินยกชุด 
-กระบังหนา (หนาเงิน) ทําจากโลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียม 

6 แกรนด
เปยโน 

1 หลัง 650,00
0 

650,000 มาตรฐานฯ 

-ตัวแกรนดเปยโน มี Sound Board  ทําดวยไม Spruce สวยงาม 
Soundboard Area 0.98 m2 
-มีลิ่มนิ้วแกรนดเปยโนเปนขนาดมาตรฐานมีจํานวนไมนอยกวา 88 
นิ่มนิ้ว 
-มีระบบกลไกเปนแบบ Milleninum III Action NO. of Beams2 
-Hammer ทําจากไม Maple Feling Underfelted ทําใหน้ําหนัก
คียเบา และนุมนวลข้ึน 
-ตัวคียทําจาก Acrlic/Phenol สวยงามอยางดี 
-มีแปนเทาเหยียบเพ่ือปรับเปลี่ยนเสียง และสไตลการเลนไดไม
นอยกวา 3 อัน 
-ตัวแกรนดเปยโน มีความสูงไมนอยกวา  102 cm. 
-ตัวแกรนดเปยโน มีความกวางไมนอยกวา  150 cm. 
-ตัวแกรนดเปยโน มีความยาวไมนอยกวา 150 cm. 
-ตัวแกรนดเปยโน มีน้ําหนักไมนอยกวา 272 Kg. 
-ตัวแกรนดเปยโน มีท่ีรองรับน้ําหนัก มีลูกลอ สําหรับเพ่ือเคลื่อนท่ี
ไดสะดวก 
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7 เปยโนไฟฟา
รุนใหญ 

2 หลัง 75,000 150,000 มาตรฐานฯ 

- มีคียมาตรฐาน 88 คีย  
- กลไกคีย ระบบ GH 3 

- ปรับเสียงได 10 เสียง  
- มีบทเพลงสาธิต 10 เพลง บทเพลงเปยโน 50 เพลง 

- 256  Polyphony 

- Reverb ในตัว 4 แบบ 

- ระบบเสียงประสาน Duo 

- มีเมโทรนอมในตัว  
- สามารถ Traspose คียได 
- 3 Pedals 

- สามารถบันทึกเพลงในเครื่องได ดาวนโหลดเพลงจาก
คอมพิวเตอรได 
- มีชองตอ USB 

- มีชองตอหูฟง 2 ชอง พรอมหูฟง 2 อัน 
8 เครื่องถาย

เอกสาร
ระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 180,00
0 

180,000 มาตรฐานฯ 

-เปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดใชกระดาษธรรมดาดวย
ระบบเลเซอร  
-ความเร็วในการถายเอกสารไมต่ํากวา  40 แผน/นาที และตั้ง
จํานวนการถายเอกสารตอเนื่อง  
สูงสูด 1-999 สําเนา หรือดีกวา 
-ความละเอียดของสําเนาไมนอยกวา  600x600 dpi 
-มีชุดปอนตนฉบับตอเนื่องไดสูงสุดถึง 50 แผนและอานตนฉบับท่ีมี
ขอความสองหนาอัตโนมัติ 
-สามารถยอ-ขยาย 25-400 % หรือดีกวาและสามารถปรับความ
เขม-จางของภาพได 

9 เครื่องปรับอ
ากาศขนาด 
30,000 บีที
ยู 

2 เครื่อง 37,000 74,000 มาตรฐานฯ 
-เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู 
-ไดรับมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยดัไฟเบอร 5  
-ชุดควบคุมแบบมีสายหรือไรสายชนิดดิจิตอล พัดลม 3 สปด 
-ระบบเปดอัตโนมตัิ เพ่ือทํางานใหมหลังไฟดับ 
-รับประกันเครื่อง วัสดุ อุปกรณ การติดตั้ง 1 ป 
-ราคาพรอมตดิตั้ง 
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10 เครื่องพิมพ
สําเนา
เอกสาร
ระบบ
ดิจิตอล 
300*300 

1 เครื่อง 90,000 90,000 มาตรฐานฯ 
-เปนเครื่องสําเนาระบบดิจติอลท่ีปรุกระดาษไขในตัว ควบคมุการทํางานดวย
ระบบไมโครโปรเซสเซอร 
-สามารถเลือกใชกับตนฉบับท่ีเปนลายเสน รูปภาพ ลายเสนพรอมรปูภาพ 
และตนฉบับจากดินสอในตนฉบับใบเดียวกันรวมท้ังหนังสือเลมหนา 
-พ้ืนท่ีในการพิมพสําเนาไดใหญสุดขนาด F4 
-ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300*300 จุดตอตารางน้ิว 
-ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 130 แผนตอนาที 
-สามารถยอ-ขยายได 
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
161434104100 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.นวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  : งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ  : 29,950  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ  : สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดท่ีมุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานการตลาด 1 ครั้ง 
2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
   2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 5คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59)  เบิกจายรอยละ    65.48  เปนเงิน  19,350  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ    35.87  เปนเงิน  10,600  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมอบรมความรูดานการตลาด 1 10,600   1 10,600     
2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 19,350 1 19,350       

รวมท้ังสิ้น  29,950  19,350  10,600     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี1 อบรมความรูดานการตลาด 10,600  
 งบดําเนินงาน 10,600  
 1.1 คาตอบเทน 7,200  
  -  คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท        7,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 3,400  
 - คาอาหารวาง 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 20 บาท 2,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     1,400  
2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน 19,350  
 งบดําเนินงาน 19,350  
 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 19,350  
   -     คาเบ้ียเลี้ยง 3 คนๆละ 2 วัน 240 บาท 1,440  
 - คาเชารถ       15,000  
 - คาวัสด ุ       2,910  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 29,950  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  
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161434104200 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 38,720 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ี
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขาใหม และนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม การอบรม       การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   155  คน 
2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ

รับนักศึกษา  
80  คน 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด  40   คน 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน                                    

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  49%  เปนเงิน 38,720 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 38,720   1 ครั้ง 38,720     

รวมท้ังสิ้น  38,720    38,720     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 38,720  
 งบดําเนินงาน 38,720  
 1.1 คาใชสอย 38,720  
 - คาเชารถ 1 คัน 3 วันๆ ละ 8,000 บาท 24,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คน 3 วันๆ ละ 240 บาท 4,320  
 - คาท่ีพัก 6 คน 2 คืนๆ ละ 850 บาท 10,200  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผล

กิจกรรม 
1 ครั้ง 2 เลม 100 บาท 200  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการที่ จํานวน 155 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาได
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1) จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  155 คน 

2) จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน 

3) จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 40  คน 
9.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาํหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80 

2) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87 

3) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80 

3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม 
9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 345 

 

161434104300 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนหนวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มีหนาท่ี คือทําการสอน วิจัย 

ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ี
บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตองสนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหสาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให
มีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล  

เหตุผลนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจึงตองจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา จํานวน 
6 คน ไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรในสาขาวิชาไดพัฒนาความรูใหม ๆ และ
นําไปสูการบูรณาการใหเกิดประโยชนการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 

1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ
ปฏิบัติงาน   

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี   
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อยาง

นอยปละหน่ึงครั้ง     
6 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.บุคลากรไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  100%  เปนเงิน     50,000      บาท  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2559 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ  

ฝกอบรม  สมัมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   
2 ครั้ง 50,000      50,000   

รวมท้ังสิ้น  50,000      50,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 50,000  
 งบดําเนินงาน 50,000  
 1.1 คาใชสอย       50,000  
 - คาลงทะเบียน 6 คน 1 ครั้ง 15,600 บาท 15,600  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คน 5  ครั้ง    240 บาท 7,200  
 - คาท่ีพัก 6 คน 2  ครั้ง  850 บาท 11,900  

 - คาพาหนะ 2 ครั้ง     15,300  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 6 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝกอบรมตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ

ปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
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161434104400 โครงการชมรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชน กิจกรรม การอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดกิจกรรมชมนม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ
ตนเองมากยิ่งข้ึน  

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมชมรม
ของนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ  
95 คน 

1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

260 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ไมนอยกวา 5 คะแนน 

             2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน         
                            

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 25,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการชมรมนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส 

1 ครั้ง 25,000บาท 
  

        

 1.1 กิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี (เชน ชวยเหลือชุมชน
ใกลเคียง สถานศึกษาดอยการพัฒนา)  

    1 ครั้ง 25,000 บาท 
 

    

รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง 25,000บาท   1 ครั้ง 25,000 บาท     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  กิจกรรมจิตอาสานอกสถานท่ี (เชน ชวยเหลือชุมชนใกลเคียง สถานศึกษาดอยการพัฒนา) 25,000   
 งบดําเนินงาน 25,000   
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000   
 - คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร 7 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,800 บาท 12,600  
 - คาจางจัดทําปายไวนิล 1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน

โครงการ 
1 ครั้ง 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     11,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน            (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)            25,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  ในการจัดกิจกรรม นอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.3.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
1.3.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน 
1.3.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 260 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
i.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

ii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 85 
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434104500 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน     โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา  
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย  
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ 
30 คน 

1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

30 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

       2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
             2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน    
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 100   เปนเงิน 25,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน 

โลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

1 ครั้ง 25,000 บาท         

 กิจกรรมจัดฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโล
จิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

  1 คร้ัง 25,000 บาท       

รวมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 25,000 บาท 1 คร้ัง 25,000 บาท       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 25,000  
 งบดําเนินงาน 25,000  
 1.1 คาตอบแทน 18,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 30 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,000  
 - คาจางจัดทําเอกสารประกอบ 

  การอบรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลมๆละ 50 บาท 1,500  

 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
โครงการ 

1 ครั้งๆละ 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     4,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน          (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)                     25,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.3.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 คน 
1.3.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 30 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
i.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
ii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

iii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 

85 
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 
4)  
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9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434104600 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหอาจารยของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา  
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย  

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  จํานวนอาจารยท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 6 คน 
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ

อาจารย 
6 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

                2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย ไมนอยกวา  
                     5 คะแนน 

         2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะศาสตร ไมนอยกวา 5 คะแนน 
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 14.00 เปนเงิน 5,880  บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 43.00 เปนเงิน 18,060 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 43.00 เปนเงิน 18,060 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการ

จัดการโลจิสติกส  
(พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส) 

2 ครั้ง 15,000บาท         

  - ศึกษาดูงานดานโลจิสติกส 2 ครั้ง 15,000บาท 1 ครั้ง 13,220 บาท 1 ครั้ง 1,780 บาท     
รวมท้ังสิ้น 2 ครั้ง 15,000บาท 1 ครั้ง 13,220 บาท 1 ครั้ง 1,780 บาท     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานโลจิสติกส(ทาเรือแหลมฉบัง) 13,220  
 งบดําเนินงาน 13,220  
 1.1 คาใชสอย 13,220  
 - คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร

(รถตู) 
1 คันๆละ 2 วันๆละ   2,500  บาท 5,000  

 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ      240 บาท 240  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 2,880  
 - คาท่ีพัก 6 คนๆละ 1 วันๆละ 850 บาท 5,100  
2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานโลจิสติกส 1,780  
 งบดําเนินงาน 1,780  
 2.1 คาใชสอย 1,780  
 - คาบํารุงรถ 1 คันๆละ 1 วันๆละ      500  บาท 500  
 - คานํ้ามัน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ    1,040 บาท 1,040  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 1 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 240  

รวมงบประมาณ(หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
สงผลใหอาจารยไดนําความรูใหมๆ มาถายทอดใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

2. อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.3.3 จํานวนอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 6 คน 
1.3.4 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย 6 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
iv.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
v.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

vi.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
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9.1.3 เชิงเวลา 
5) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 

85 
6) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
7) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434104700 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

   งบแผนดิน     โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชีวั้ดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา  
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย  

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ 
30 คน 

1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

30 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

       2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
             2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน    
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100   เปนเงิน 25,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1 ครั้ง 25,000บาท         
 กิจกรรมอบรมดานภาษาอังกฤษนักศึกษา

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 
  1 ครั้ง 25,000 บาท       

รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง 25,000บาท 1 ครั้ง 25,000 บาท       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 25,000  

 งบดําเนินงาน 25,000  
 1.1 คาตอบแทน 18,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 30 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,000  
 - คาจางจัดทําเอกสารประกอบ 

  การอบรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลมๆละ 50 บาท 1,500  

 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
โครงการ 

1 ครั้งๆละ 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     4,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน            (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)          25,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.3.5 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 30 คน 
1.3.6 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 30 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
vii.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
viii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

ix.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
8) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 

85 
9) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
10) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 
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9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434104800 โครงการอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโลจิสติกส) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 12,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา  
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  

  
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย  

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ 
95 คน 

1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

95 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

       2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
             2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน    
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 12,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมดานโลจิสติกส 1 ครั้ง 12,000 บาท         
 กิจกรรมอบรมดานโลจิสติกส  

(ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโลจิสติกส) 
    1 คร้ัง 12,000 บาท     

รวมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 12,000 บาท   1 คร้ัง 12,000 บาท     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมอบรมดานโลจสิติกส (ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโลจิสติกส) 12,000  
 งบดําเนินงาน 12,000  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 8,400  
 - คาจางจัดทําเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 95 เลมๆละ 40 บาท 3,800  

 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน  
โครงการ 

1 ครั้งๆละ 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครัง้ๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     3,600  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)                  12,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.3.7 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน 
1.3.8 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 95 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
x.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
xi.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

xii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
11) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 

85 
12) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
13) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 
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9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434104900 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดนิ    โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปทีผ่านมา  
      อาจเปนโครงการทีไ่มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลติกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ:  89,650 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวชิาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน อีกท้ังในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพท่ีมีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาท่ีมีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพ่ิมข้ึน
เปนจํานวน 2 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมท่ี ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากข้ึนในประเทศไทย 
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตท่ีกําลังจะจบใหม เห็นควรท่ีจะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพท่ีจะแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง
ข้ึน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน มีหนาท่ีในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดับสูง จึงตองพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีใหสามารถปรับตัวและแขงขันในตลาดแรงงานได การพัฒนา
นักศึกษา มุงเนนเพ่ิมทักษะท้ังในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูท้ังความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆใหมี

ความสามารถท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและสอดคลองกับสภาพการ

แขงขันในตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  154 คน 
    
    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความเขาใจในโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ไมนอยกวารอยละ 
85 

2.2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะดานสถิติและความรูในโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลทาง
สถิติ ไมนอยกวารอยละ 85 

2.3 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความรักและสามัคคีในการรวมกันทํางาน ใหความรวมมือกันในการ
ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....15.89.......เปนเงิน......14,250........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....38.14......เปนเงิน......34,200........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....45.96......เปนเงิน.......41,200...........บาท 
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 1 ครั้ง 28,800   1 ครั้ง 28,800     
2 เด็กบัญชีรูรักสามัคค ี 1 ครั้ง 35,800       1 ครั้ง 35,800 
3 การอบรมความรูทางวิจัยและการใชโปรแกรมเพ่ือการ

ประมวลผลทางสถิต ิ
1 ครั้ง 14,250 1 ครั้ง 14,250       

 4 การประชาสัมพันธหลักสูตรกับนักเรียนตามโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ 

2 ครั้ง 5,400   2 ครั้ง 5,400     

  5 การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม “การบัญชีข้ัน
พ้ืนฐาน” 

1 ครั้ง 5,400       1 ครั้ง 5,400 

รวมท้ังสิ้น  89,650  14,250  34,200    41,200 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  กิจกรรมท่ี 1. อบรมโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบัญชี 28,800  
 งบดําเนินงาน 28,800  
 1.1 คาตอบแทน 28,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 12   1,200 ช่ัวโมง 28,800  
2 กิจกรรมท่ี 2 เด็กบัญชีรูรักสามัคคี 35,800  
 งบดําเนินงาน 35,800  
 2.1 คาตอบแทน 28,800  
 - วิทยากร 2 12   1,200 ชม 28,800  
 2.2 คาใชสอย 7,000  
 - คานํ้ามันรถบัส 2 คัน 2    2,500 คัน 5,000  
 - คาเสื่อมราคารถบัส 2    1,000 คัน 2,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมความรูทางวิจัยและการใชโปรแกรมเพ่ือการประมวลผลทางสถิติ  14,250  
 งบดําเนินงาน 14,250  
 3.1 คาตอบแทน 10,800  
 - วิทยากรหลัก 1 18   600   ชม 10,800  
 3.2 คาใชสอย 3,450  
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 1 69   50 ชุด 3,450  
4 กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธหลักสูตรกับนกัเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ  5,400  
 งบดําเนินงาน 5,400  
 4.1 คาใชสอย 5,400  
 - คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 2 5   240   วัน 2,400  
 - คานํ้ามันรถตูมหาวิทยาลัย 2 1   1,000 วัน 2,000  
 - คาเสื่อมราคารถตู 2 1   500 วัน 1,000  
6 กิจกรรมท่ี 6 การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม “การบัญชีขัน้พ้ืนฐาน”  5,400  
 งบดําเนินงาน 5,400  
 6.1 คาตอบแทน 5,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 9   600   ชม 5,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 89,650  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมีทักษะดานตางๆท่ีสูงข้ึน ไมวาจะเปนทักษะดานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ความรู

เก่ียวกับท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ มีความรูรักสามัคคีในหมูคณะ และ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลมากข้ึน 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและและสามารถปรับตัวแขงขันกับ

สภาพการแขงขันในตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 
3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ รูจักหลักสูตร บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามากข้ึน 
4.  นักศึกษาใหมมีความพรอมกอนการเขาเรียนหลักสูตร “บัญชีบัณฑิต” และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชีมาก

ข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1    นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความเขาใจในโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ไมนอย    
กวารอยละ 85 
9.1.2    นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะดานสถิติและความรูในโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผลทางสถิติ ไมนอยกวารอยละ 85 
9.1.3 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความรักและสามัคคีในการรวมกันทํางาน ใหความรวมมือกัน

ในการทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน 
9.1.4 ผูสมัครเรียนมีความรูจักในหลักสูตร บัญชีบัณฑิต จากการออกไปประชาสัมพันธ และมียอด

สมัครเพ่ิมข้ึนจากปกอน 10% 
9.1.5 นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตกออกหรือลาออกจากหลักสูตรเม่ือเรียนจบชั้นปท่ี 1 ลดลง 50% 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
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161434105000 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศกึษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 26,320 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหสูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซ่ึงจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย 
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว 
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตอง
มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม 
เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 38 คน 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .....14.68......เปนเงิน..........3,860.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....78.47......เปนเงิน........20,660......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....6.83.....เปนเงิน...........1,800.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 6 ครั้ง 26,320         

1.1 อบรมเสริมความรูดานเศรษฐศาสตร 1 ครั้ง 1,800 1 ครั้ง 1,800       
1.2 อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 1,800   1 ครั้ง 1,800     
1.3 ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม/แรงงาน 1 ครั้ง 18,860   1 ครั้ง 18,860     
1.4 การเตรียมความพรอมทักษะดานเศรษฐศาสตร 1 ครั้ง 1,800       1 ครั้ง 1,800 
1.5 การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร 1 ครั้ง 2,060 2 ครั้ง 2,060       

รวมท้ังสิ้น  26,320  3,860  20,660    1,800 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเสริมความรูดานเศรษฐศาสตร 1,800  
 งบดําเนินงาน 1,800  
 1.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร 1,800  
 งบดําเนินงาน 1,800  
 2.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
3 กิจกรรมท่ี 3 การศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรคร้ังท่ี 2 18,860  
 งบดําเนินงาน 18,860  
 3.1 คาใชสอย 18,860  
 - คาบํารุงรักษารถ 1 ครั้ง 1 คันละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้ง 2 วันๆละ 5,040 บาท 10,080  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 2,880  
 - คาท่ีพัก 6 คน 1 คืนๆละ 650 บาท 3,900  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง - ครั้งๆละ 500  บาท 500  
4 กิจกรรมท่ี 4 เตรียมความพรอมดานเศรษฐศาสตร 1,800  
 งบดําเนินงาน 1,800  
 4.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
5 กิจกรรมท่ี 5 การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร 2,060  
 งบดําเนินงาน 2,060  
 5.1 คาใชสอย 2,060  
 - คาบํารุงรักษารถ 1 ครั้ง 1 คันละ 500 บาท 500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้ง 1 วันๆละ 1,086 บาท 1,080  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 480  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,320  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 382 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434105100 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมศีักยภาพสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       40,580 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      สาขาวิชาการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ   
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาทางดานการทองเท่ียวนั้น มุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษา คนควา และฝกปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษา

มีทักษะความสามารถท่ีเชียวชาญท้ังทางดานวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุงหวังวาเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไวรวมท้ังมาตรฐานวิชาชีพ
ขององคการตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียว ดวยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรูและมีทักษะท่ีดีในดานการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถไปปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพเม่ือเขาสูองคกรวิชาชีพ ประกอบกับปจจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดใหมีการเรียนรูจากแหลงทองเท่ียวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการทองเท่ียว
จึงเปนอีกหนึ่งวิธีการท่ีจะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูทักษะในการประกอบวิชาชีพไดดวยตนเอง ในปจจุบันสถาน
ประกอบการตางๆ ท่ีประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลท่ีมีประสบการณการทํางานมาแลวท้ังนั้น 

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะ เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการทองเท่ียวจึงไดจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม อันจะสงผลใหคุณภาพบัณฑิตของ
สาขาวิชาการทองเท่ียวสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน 1 ครั้ง 
2 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 ครั้ง 
    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ไมนอยกวา 5 คะแนน 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....... 29.76 ...... เปนเงิน ........ 12,080 ........ บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   ......70.23.......  เปนเงิน  ..... 28,500 ......  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสูมาตรฐานสากล 
          

1.1 คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัคร
มัคคุเทศกประจําชุมชน 

1 ครัง้ 28,500     1 ครั้ง 28,500   

1.2 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 2 ครั้ง 12,080 1 ครั้ง 12,080       
รวมท้ังสิ้น  40,580  12,080    28,500   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  กิจกรรมท่ี  1  คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน 28,500  
 งบดําเนินงาน 28,500  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 28,500  
 - คาเชาเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท 5,000  
 - คาท่ีพัก 50 คนๆ ละ  1 คืนๆ ละ 100 บาท 5,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ  50 คนๆ ละ  25 บาท 5,000  
 - คาอาหาร 4 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 50 บาท 10,000  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ปายๆ ละ 500 บาท 500  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง   3,000 บาท 3,000  
2  กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะวิชาชพีดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 12,080  
 งบดําเนินงาน 12,080  
   2.1 คาตอบแทน 9,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 11 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 6,600  
 - คากรรมการตัดสิน 3 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 800 บาท 2,400  
 2.2 คาวัสดุ 3,080  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 3,080 บาท 3,080  
          

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,580  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 
 2. นักศึกษาสามารถนําประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชในการเรียนและการทํางานได 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 387 

 

161434105200 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดบัคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 38,075 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงจัดทํา
โครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม 
เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตอาสา 1 ครั้ง 
2 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง 
3 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานกฎหมายแรงงาน 1 ครั้ง 
4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 2 ครั้ง 
    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 4 
คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ  54.99  เปนเงิน  20,940  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ  31.60  เปนเงิน  12,035  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ  13.39  เปนเงิน   5,100  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตอาสา 1 2,735   1 2,735     

2 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 9,300   1 9,300     

3 จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก 
HR มืออาชีพ 

1 12,920 1 12,920       

4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 1 13,120 1 8,020     1 5,100 

รวมท้ังสิ้น  38,075  20,940  12,035    5,100 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี1 กิจกรรมการปลูกจิตอาสา 2,735  
 งบดําเนินงาน 2,735  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,735  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงาน 1 ครั้งๆละ 1 เลมๆละ 100 บาท 100  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     2,135  
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 9,300  
 งบดําเนินงาน       9,300  
 2.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       2,100  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงาน 1 ครั้งๆละ 1 เลมๆละ 100 บาท 100  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     1,500  
3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก HR มืออาชีพ 12,920  
 งบดําเนินงาน       12,920  
 3.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,720  
 - คาอาหารวาง 32 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,240  
 - คาอาหาร 32 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 2,240  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงาน 1 ครั้งๆละ 1 เลมๆละ 100 บาท 100  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง   640 บาท 640  
4 กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมศึกษาดูงาน 13,120  
 งบดําเนินงาน 13,120  
 4.1 คาใชสอย 13,120  
   -     คาบํารุงรักษารถ 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 3,000  
 - คานํ้ามัน 2 ครั้ง     7,000  
 - คาจางทําปาย 2 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 1,000  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงาน 2 ครั้งๆละ 1 เลมๆละ 100 บาท 200  

 

      - คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 1,920  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 38,075  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออม
โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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161434105300 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

งบแผนดิน  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. สําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 4,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซ่ึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนท่ีเรียบรอยแลว บัดนี้สาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการมีนักศึกษาท่ีผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพ่ือเขามาศึกษา ในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปน
การพัฒนาไปอีกข้ึนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนรองรับตลาดอาเซียนท่ีกําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ท้ังในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพ่ือใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ดวยเหตุนี้สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จําเปนตองสรางความพรอมในดานตางๆ แกนักศึกษา ท้ัง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูท่ีนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ัง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานท่ีใหเพ่ิมข้ึน อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการอบรมพัฒนาตนเอง
และนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนแกนักศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  

   
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 4 คน 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100เปนเงิน4,000บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปน

ผูประกอบการ 
4คน 4,000         

 1.1 คาอบรม/คาศึกษาดูงาน       1 ครั้ง 4,000   
รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง 4,500         

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 4,000  
 งบดําเนินงาน 4,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,000  
 - คาอบรม/คาศึกษาดูงาน 4 คน - - 1,000 บาท 4,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการท่ีลงทะเบียนกับอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ไดรับ
ความรูใหมจากการไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูสอน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1เชิงปริมาณ 
 อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ จํานวน 3ครั้ง 
9.1.2 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีผลการเรียนในระดับท่ีเปนท่ีนาพอใจ  
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ/อบรม 
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161434105400 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดนิ    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ:     25,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

การจัดการเรียนการสอนเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสาขาวิชาวิชาการจัดการ  การจัดเรียนการ
สอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรูและสามารถนําไปใชประโยชนได แตการจะพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาประสงคของสาขาไดนั้น อาจารยประจําสาขาควรมีการ
พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมมากข้ึน เพราะเม่ือเวลา
ผานไปปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรูตาง ๆ ยอมมี
การเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ อาจารยผูสอนเองควรมีการพัฒนาตลอดเวลา
เชนเดียวกัน สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ  ใหกับอาจารยประจําสาขาไดพัฒนาศักยภาพและความรูดานวิชาการในรูปแบบตางๆ   เชน การอบรม  
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สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหอาจารยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ัง
ทางตรงและทางออม  โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อยาง

นอยปละหน่ึงครั้ง     
5 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 
คะแนน           

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ........40.....เปนเงิน.....10,000.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ........60.....เปนเงิน....15,000......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 

รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมา
ณ 

งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการจดัการ 5 ครั้ง 25,000 บาท          
 1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไป

ราชการ  ฝกอบรม  สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ   

    2 ครั้ง 10,000 บาท 3 ครั้ง 15,000  บาท   

รวมท้ังสิ้น 3 คร้ัง 25,000         

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  25,000  
 งบดําเนินงาน 25,000  

 1.1 คาใชสอย 25,000  
 คาลงทะเบียน 5 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 3,260 บาท 16,300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 5 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 240 บาท 1,200  
 คาบํารุงรถ 3 ครั้งๆละ  1  คันๆละ 500 บาท 1,500  
 คานํ้ามัน 5 ครั้งๆละ   2,000 บาท 6,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 25,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

อาจารยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและ
ทางออม  โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

บุคลากรเดินทางไปราชการฝกอบรมตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ
ปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง 

9.1.2  เชิงคุณภาพ 
xiii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
xiv.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

xv.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาไมนอยกวา  
 5 คะแนน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินโครงการ 
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161434105500 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 

 โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศกึษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ:  121,620  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปนงานสนับสนุนนโยบายท่ีมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมในการ
ดําเนินการท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ท้ังในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภารกิจในดานการใหการศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานตางๆ บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวในแผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของคณะ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงจําเปนท่ีจะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของงาน
ประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานในการกํากับดูแล ใหสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่องตลอดท้ังป    
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ตลอดท้ังป 
 2. เพ่ือใหงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน  

      หลังจากจบ รอยละ 80 
ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80  

  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
    รอยละ 80 

   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม 
 พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

     ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อบรมเกณฑการประกันคณุภาพ ระดับหลักสูตร 1 ครั้ง 
2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 1 ครั้ง 
3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3 ครั้ง 

4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3 ครั้ง 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 3 ครั้ง 

6 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1 ครั้ง 
7 ตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 1 ครั้ง 
8 ตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 1 ครั้ง 

    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ไม
นอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 5 คะแนน  

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  28.30  เปนเงิน  34,420 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  26.89  เปนเงิน  32,700 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  27.05  เปนเงิน  32,900 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  17.76  เปนเงิน  21,600 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมเกณฑการประกันคณุภาพ ระดับหลักสูตร 1 ครั้ง 26,900   1 ครั้ง 26,900     
2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 1 ครั้ง 28,620 1 ครั้ง 28,620       

3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3 ครั้ง 2,100 1 ครั้ง 700 1 ครั้ง 700 1 ครั้ง 700   
4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 
3 ครั้ง 15,300 1 ครั้ง 5,100 1 ครั้ง 5,100 1 ครั้ง 5,100   

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสตูร 

3 ครั้ง 5,100     3 ครั้ง 5,100   

6 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 

1 ครั้ง 22,000     1 ครั้ง 22,000   

7 ตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูร 

1 ครั้ง 7,200       1 ครั้ง 7,200 

8 ตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ 

1 ครั้ง 14,400       1 ครั้ง 14,400 

รวมท้ังสิ้น 14 คร้ัง 121,620  34,420  32,700  32,900  21,600 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 26,900  

 งบดําเนินงาน 26,900  

 1.1 คาตอบแทน 7,200  
 -  คาวิทยากร 1 คน 12 ชม. 600 บาท 7,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 19,700  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม

อบรม 
65 คน 4  มื้อ 35  บาท 9,100  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม 65 คน 2 มื้อ 50 บาท 6,500  
 -  คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
65 เลม 1 ครั้ง 30 บาท 1,950  

 -  คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 2,150 บาท 2,150  
2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 28,620  
 งบดําเนินงาน 28,620  

 2.1 คาใชสอย 28,620  
 -  คาเบ้ียเลี้ยง 14 คน 2 วัน 240 บาท 6,720  
 -  คาท่ีพัก 14 คน 1 วัน 850 บาท 11,900  
 -  คาเชารถตู 2 คัน 2 วัน 2,500 บาท 10,000  
3 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 2,100  
 งบดําเนินงาน 2,100  

 3.1 คาใชสอย 2,100  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม

ประชุม 
20 คน 3 มื้อ 35  บาท 2,100  

4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15,300  
 งบดําเนินงาน 15,300  

 4.1 คาใชสอย 15,300  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม

ประชุม 
60 คน 3 มื้อ 35  บาท 6,300  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขารวมประชมุ 60 คน 3 มื้อ 50 บาท 9,000  
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 5,100  

 งบดําเนินงาน 5,100  

 5.1 คาใชสอย 5,100  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม

ประชุม 
20 คน 3 มือ้ 35  บาท 2,100  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขารวมประชมุ 20 คน 3 มื้อ 50 บาท 3,000  
6 กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 22,000  

 งบดําเนินงาน 22,000  

 6.1 คาวัสดุ 22,000  
 -  คาวัสด ุ 11 หลักสตูร 1 ครั้ง 2,000 บาท 22,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
7 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 7,200  

 งบดําเนินงาน 7,200  

 7.1 คาใชสอย 7,200  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารับ

การตรวจประเมิน 
60 คน 2 มื้อ 35  บาท 4,200  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขารับการ
ตรวจประเมิน 

60 คน 1 มื้อ 50 บาท 3,000  

8 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 14,400  

 งบดําเนินงาน 14,400  

 8.1 คาใชสอย 14,400  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารับ

การตรวจประเมิน 
60 คน 4 มื้อ 35  บาท 8,400  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขารับการ
ตรวจประเมิน 

60 คน 2 มื้อ 50 บาท 6,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 121,620  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 2. งานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน และ
ผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินโครงการ 
9.3.2. การรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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161434105600 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ:  75,589  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธ หมายถึงการวางแผนงานสูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมาย ภายใตการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม หรือการวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT Analysis กลาวคือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และภาวะคุกคาม  )อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาท่ีตองการท้ังนี้เพ่ือประกอบการวางแผนการในการใชวิธีการ
และทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการ

จัดทําแผนยุทธศาสตของคณะในป 2559 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนปฏิบัติ
งาน รวมท้ังจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรข้ึนเพ่ือเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ อยางไรก็ตามแผน
ยุทธศาสตรท่ีมีอยูนั้นยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น อันเนื่องมาจากขอชี้แนะจากผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป 2557 นอกจากนั้นยังตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพรอมกับการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมอาเซียนดวย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร (Strategy Reform) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ 

2.1 เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการประเมินผลงานในปท่ีผาน
มาละตั้งเปาหมายสําหรับปตอไป 

2.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะใหอยูในระดับ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) 

2.3 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 
2.4 เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน  

      หลังจากจบ รอยละ 80 
ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80  

  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
    รอยละ 80 

   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม 
 พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

      

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายเงินงบประมาณ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ประจําป 2559-2563 
1 ครัง้ 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ไม
นอยกวา 5 คะแนน 
2.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 5 คะแนน  

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  80.31  เปนเงิน 60,700   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  13.55  เปนเงิน  10,239 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  6.15  เปนเงิน  4,650 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ  และ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ประจาํป 2559-2563 
1 ครั้ง 60,700 1 ครั้ง 60,700       

2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง 12,389   1 ครั้ง 10,239   1 ครั้ง 4,650 

รวมท้ังสิ้น 3 คร้ัง 73,089 1 คร้ัง 60,700 1 คร้ัง 10,239   1 คร้ัง 4,650 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2559 60,700  

 งบดําเนินงาน 60,700  

 1.1 คาใชสอย 60,700  
 -  คาเบ้ียเลี้ยง 40 คน 2 วัน 240 บาท 19,200  
 -  คาท่ีพัก 40 คน 1 วัน 850 บาท 34,000  
 -  คาบํารุงรถตู 3 คัน 1 ครั้ง 500 บาท 1,500  
 -  คานํ้ามันรถ 3 คัน 1 ครั้ง 2,000 บาท 6,000  
2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 14,889  
 งบดําเนินงาน 14,889  

 2.1 คาตอบแทน 3,600  
 -  คาวิทยากร 1 คน 6 ชม. 600 บาท 3,600  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 11,289  
 -  คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม

อบรม 
60 คน 1 มื้อ 35  บาท 2,100  

 -  คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม 60 คน 1 มื้อ 60 บาท 3,600  
 -  คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
60 เลม 1 ครั้ง 30 บาท 1,800  

 -  คาวัสด ุ 1 ครัง้ - - 3,789 บาท 3,789  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 75,589  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรทุกคนในคณะมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคณะ 
 2. มีแผนพัฒนาท่ีสามารถสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ. และ 
PMQA มีผลการดําเนินงาน และผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินโครงการ 
9.3.2. การรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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161434105700 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 159,856 บาท 

หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการพัฒนาไป
อีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน  เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน  เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015 มี
การชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน  จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย  โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส  ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ  
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย  ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน  ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน  จึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  ท้ังทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ  เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซ้ือวัสดุพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ 
คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหสาขาวิชามีวัสดุ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 , 1.5 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน  2  
  กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือวัสดุสาขาวิชา 8 สาขาวิชา  
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ     59.19  เปนเงิน    94,600   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     23.23 เปนเงิน    37,140    บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   13.03 เปนเงิน    20,844    บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      4.53 เปนเงิน    7,250     บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 174,856         

 1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 3 ครั้ง 27,250 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 7,250 
 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการจดัการโลจสิติกส 1 ครั้ง 34,880 1 ครั้ง 34,880       
 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 ครั้ง 1,920 1 ครั้ง 1,920       
 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 1 ครั้ง 4,850 1 ครั้ง 4,850       
 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 1 ครั้ง 12,590 1 ครั้ง 12,590       
 1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 5 ครั้ง 52,110 1 ครั้ง 10,422 2 ครั้ง 20,844 2 ครั้ง 20,844   
 1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 1 ครั้ง 13,664 1 ครั้ง 13,664       
 1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 2 ครั้ง 12,592 1 ครั้ง 6,296 1 ครั้ง 6,296     

รวมท้ังสิ้น  159,856  94,622  37,140  20,844  7,250 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 159,856  

 งบดําเนินงาน 159,856  

  1.1 คาวัสดุ 159,856  
 1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 3 ครั้ง     27,250  
 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการ

จัดการโลจสิติกส 
1 ครั้ง     34,880  

 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

1 ครั้ง     1,920  

 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 1 ครั้ง     4,850  
 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 
1 ครั้ง     12,590  

 1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
จัดการ 

5 ครั้ง     52,110  

 1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ 

1 ครั้ง     13,664  

 1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการ 

2 ครั้ง     12,592  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 159,856  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 อาจารยและนักศึกษาของแตละสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 

10. การประเมินผลการดําเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 เชิงปริมาณ 
 1) สาขาวิชาจัดซ้ือวัสดุสาขา  จํานวน 15 ครั้ง 
10.1.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
 2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 5 คะแนน 

10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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161434105800 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 4,602,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน

จํานวน 1 หลัง  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงานเรียบรอยตั้งแตเดือนมกราคม 2554  เปนอาคารลําดับท่ี 
41  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดเปนผูรับผิดชอบ
อาคารหลังนี้   ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2554  คณะไดประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ เพ่ือจัดทําแผน
ในการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารระยะ 5 ป   คือตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือ
เปนแผนในการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารตางเชน ครุภัณฑการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา ครุภัณฑ
หองปฏิบัติการตาง ๆ ของสาขาวิชา ครุภัณฑหองประชุมสัมมนา ตลอดจนครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนใน
การบริหารและการบริการในการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารและคณาจารยในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑประจําอาคารหลัง
ใหม โดยมีกรอบวงเงินรวมท้ังสิ้น 22,000,000 บาท  โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มาแลวบางรายการ คณะจึงขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินเพ่ิมเติมไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 
25 รายการ วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 12,576,900 บาท  ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 13 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,809,600 บาท 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เปนเงิน                                                                         
4,602,300 บาท โดยไดรับการจัดสรรเปนคาครุภัณฑ 5 รายการ ดังนี้ 

 
1. หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ท่ีนั่ง   จํานวนเงิน 1,655,100   บาท 
2. ครภุัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา 90 ท่ีนั่ง   

       จํานวนเงิน    600,000   บาท 
3. บอรดอัจฉริยะ 23 บอรด    จํานวนเงิน 2,277,000   บาท 
4. กระดานไวทบอรดแมเหล็ก    จํานวนเงิน       6,200  บาท 
5. เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน   จํานวนเงิน     64,000   บาท 
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 ดังนั้นเพ่ือดําเนินการจัดหาครุภัณฑดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะจึงไดจัดทําโครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑประกอบอาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑตามความ
จําเปนและเหมาะสมตอไป   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑจํานวน 5 รายการ 
2. เพ่ือรองรับการใหบริการของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมาติดตอราชการใหเกิดความพึงพอใจ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ 
    ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียน หองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
 
ลําดับ รายการ ปริมาณ หนวยนับ 

1 หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ท่ีนั่ง 1 หอง 
2 ครุภัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา 90 ท่ีนั่ง 1 หอง 
3 บอรดอัจฉริยะ 23 บอรด 
4 กระดานไวทบอรดแมเหล็ก 1 บอรด 
5 เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน 2 เครื่อง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .......100.......เปนเงิน...... 4,602,300 ........ บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ท่ีนั่ง 1 1,655,100 1 หอง 50,000       

2 ครุภัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํา
กวา 90 ท่ีนั่ง 

1 600,000 1 หอง 600,000       

3 บอรดอัจฉริยะ 23 2,277,000 23 บอรด 2,277,000       

4 กระดานไวทบอรดแมเหล็ก 1 6,200 1 บอรด 6,200       

5 เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน 2 32,000 2 เครื่อง 64,000       

รวมท้ังสิ้น  4,602,300  4,602,300       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  4,602,300  
 งบดําเนินงาน 4,602,300  
 1.1 ครุภัณฑ 4,602,300  
 1.1.1 หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

30 ท่ีน่ัง 
1  หองๆละ   1,655,100 บาท 1,655,100  

 1.1.2 ครุภัณฑประกอบหอง
ประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา 
90 ท่ีน่ัง 

1  หองๆละ   600,000 บาท 600,000  

 1.1.3 บอรดอัจฉริยะ 23 บอรดๆละ   2,277,000 บาท 2,277,000  
 1.1.4 กระดานไวทบอรดแมเหล็ก 1 บอรดๆละ   6,200 บาท 6,200  
 1.1.5 เครื่องทําลายเอกสารแบบ 

20 แผน 
2 เครื่องๆละ   32,000 บาท 64,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,602,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะวิทยาการจัดการ  มีครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ ไวสําหรับบริการอาจารยและนักศึกษา 
2. นักศึกษาและผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 คณะวิทยาการจัดการ  จัดซ้ือครุภัณฑจํานวน 5 รายการ 
 9.1.2 นักศึกษา และบุคลากรท่ีมาติดตอราชการใหเกิดความพึงพอใจ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1. หองปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ 30 ท่ี
น่ัง 

1 หอง 1,655,1000 1,655,1000 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ 31 เคร่ือง 
2. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 31 ชุด 
คุณสมบัติโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 
-  โตะคอมพิวเตอร 
-  ผลติจากไม Particle Board เกรด A 
-  แผนโตะ (Top) หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge 
-  เคลือบผิวดวยเมลามีน กันนํ้า ทนความรอน และรอยขีดขวน
ไดด ี
-  ชองวางของ 1 ชอง 
-  ถาดวางคียบอรด ไม PB กวาง 70 ซม. เคลือบผิวเมลามีน ราง
เลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกลอไนลอน 
-  มีชองวาง case แนวตั้ง 
-  สีบีช+เทาดาํ 
-  ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 120 × 60 x 75 ซม. / ตัว 
-  จํานวน 31 ตัว 
-  เกาอ้ีสํานักงานลอเลื่อน 
-  พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุมหนังเทียม
และผาฝาย 
-  ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป 
-  ขาไนลอน 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-  สามารถโยกเอนและหมุนไดรอบ 
-  ปรับระดับเกาอ้ีระบบ Gas Lifting 
-  ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ระหวาง 93-105 ซม. 
-  รองรับนํ้าหนักไดสูงสุด 80 กก. 
-  ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 57 × 63 x 93-105 
ซม. / ตัว 
-  จํานวน 31 ตัว 
3. อุปกรณสําหรับติดต้ัง 
4. สื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ 

2. ครุภัณฑประกอบ
หองประชุม / 

อบรม ขนาดไมต่ํา
กวา 90 ท่ีนั่ง 

1 หอง 600,000 600,000 1. โตะประชุมตรงกลางขนาด 60*160*75 ซม. ขาเหล็กหนาโตะ
ไม Particle 30 ตัว 

2. โตะหัวตอขนาด 60*60*75 ซม. หนาโตะไม Particle 4 ตัว 
3.  เกาอ้ีประธานแบบสูงขา 5 แฉก ปรับสูงต่ําดวยโชค ขา

อลูมิเนียมปดเงา 1 ตัว 
4. เกาอ้ีผูรวมประชุมพนักเตีย้ขา 5 แฉก ปรับสูงต่ําดวยโชค ขา

อลูมิเนียมปดเงา 89 ตัว 
5. ระบบเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม จํานวน 1 ชุด 
6. แบบงานจัดทําเวทีหนาหองประชุมพรอมผามาน 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

3. บอรดอัจฉริยะ 23 บอรด 99,000 2,277,000 1. คุณลักษณะเฉพาะกระดานอีเล็คทรอนิกส 
1.   พ้ืนท่ีแสดงภาพมีขนาดวัดตามเสนทแยงไมนอยกวา 75 น้ิว 
2.   สามารถติดตั้งไดท้ังแบบแขวนผนังและวางบนขาตั้งพรอม
ลอเลื่อน (อุปกรณมาตรฐาน) 
3.   เช่ือมตอคอมพิวเตอรแบบใชสายผานชองตอสัญญาณ
แบบ USB โดยไมอาศัยไฟฟาจากแหลงจายอ่ืนๆ 
4.   สามารถเลื่อนหนาจอในการนําเสนอไดไมจํากัดและสามารถ
เปลี่ยนหนากระดาษใหมไดไมจํากัด 
5.   มีเมนูการใชงานท่ีรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ/
หรือภาษาอ่ืนๆ 
6.   มีปากกาชอลกนํ้าแบบปลอดสารพิษ (Non – toxic) และ
สามารถเตมิหมึกได 
7.   ใชไดกับคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการวินโดส 
(Windows) เวอรช่ัน XP, 7 และ 8 
8.   สามารถใชงานรวมกับ Microsoft Office ไดเปนอยางด ี
9.   มีฟงกช่ันการบันทึกผลงานเปนไฟลนามสกุล ตาง ๆ ไดแก.
JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, .BMP,.HTM, .PDF, 
.PPT, .DOC , .HHT, .AVI และ .DPB เพ่ือนําไปใชงานรวมกับ
โปรแกรมอ่ืนๆ 
10.  มีฟงกช่ันปากกาอัจฉริยะท่ีสามารถชวยอํานวยความสะดวก
ในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม , 
สี่เหลี่ยม, วงรี, เสนตรง, เสนลูกศรตรง, เสนโคง, และเสนลูกศร
โคง ไดอยางรวดเร็ว 
11.  มีฟงกช่ัน Spotlight ท่ีสามารถเปลีย่นรูปทรงได 5 แบบ
, เปลี่ยนสีของสวนท่ีบัง และปรับความโปรงของสวนท่ีบังได 
12.  สามารถสั่งพิมพโดยผานเครือ่งพิมพ จากโปรแกรมบอรดได 
13.  สามารถบันทึกการนําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวพรอมเสยีง 
ในรูปแบบไฟล .AVI และ .DPB ได 
14.  สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได โดยรองรับ
ไฟลชนิด .AVI, .MPG, .MOV, .RM,.RMVB และ.SWF 
15.  ทําหนาท่ีชวยในการ Presentation เชน เปนกระดานดํา
, เขียนอธิบายเพ่ิมเติมลงใน 
Presentation File และทําหนาท่ีแทนเมาส เสมือนทํางาน
บน Touch Screen ไดอยางด ี
16.  การรับสัญญาณ มีความเร็วในการตอบสองสญัญาณไมนอย
กวา 120 จุดตอวินาที 
17.  สินคาไดรับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001  
รับประกันสินคา 3 ป 
2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องโปรเจคเตอร แบบ Short throw 
1.  เปนเครื่องฉายภาพโดยรบัสญัญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร 
2.  เปนเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวา 
3.  สามารถแสดงผลท่ีมีความละเอียดระดับ XGA หรือ WXGA 
หรือดีกวาได 
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4.  ความสวางสูงสุดไมนอยกวา 3000 ANSI Lumens 
5.  มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 1000 : 1 ในแบบ LCD 
หรือไมนอยกวา 2000 : 1 ในแบบ DLP 
6.  มีระบบปรับภาพใหคมชัด (Focus) 
7.  มีระบบปรับแกไขปญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู 
(Keystone Correction) ในแนวตั้งไมนอยกวา  +/- 15 องศา 
8.  มีอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องฉายภาพจาก
ระยะไกล (Remote Control) 
9.  มีระบบคนหาและเลือกสญัญาณภาพ 
10.  มีระบบปรับภาพใหคมชัด (Focus) และมีระยะฉายภาพชัด
ท่ัวท้ังกระดาน ท่ีระยะไมเกิน 1.2 เมตรและสามารถใชงาน
รวมกันไดเปนอยางด ี
11.  สามารถทํางานในระบบประหยัดพลังงานได เพ่ือยืดอายุ
ของหลอดภาพ 
12.  หลอดฉายภาพท่ีเสนอตองมกีารรับประกันอายุการใชงาน
ไมนอยกวา 3000 ช่ัวโมง หรือ 1 ป แลวแตอยางใดอยางหน่ึงถึง
กอน 
13. มีชองตอสัญญาณเขา อยางนอยดังน้ี 
1)  ชองตอสัญญาณ RGB D – Sub 15 pin   ไมนอยกวา 1 
ชอง 
2)  ชองตอสัญญาณ S – Video ไมนอยกวา 1 ชอง 
3)  ชองตอสัญญาณ Audio ไมนอยกวา 1 ชอง 
4)  ชองตอสัญญาณ HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง 
5)  ชองตอสัญญาณ Ethernet ไมนอยกวา 1 ชอง 
14.  มีชองตอสัญญาณออก RGB D - Sub 15 pin ไมนอยกวา 
1 ชอง 
15.  มีสายสัญญาณเช่ือมตอแบบ VGA ความยาวไมนอยกวา 10 
เมตร จาํนวน 1 เสน 
16.  มีสาย AC ท่ีผานมาตรฐาน UL หรือ IEC 60950 จํานวน 1 
เสน 
17.  มีคูมือการใชงานภาษาไทย  และมีกระเปาใสเครื่อง
โปรเจคเตอร แบบ Short Throw 
-  กระดานไวทบอรด ชนิดแมเหลก็ 
-  หนากระดานใชงานได 1 หนา 
-  หนาบอรดเคลือบ Melamine อยางดี 
-  โครงทําจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน 
-  มีลอเลื่อน งายตอการเคลื่อนยาย 
-  ขอบ Aluminum OA มุมโคง ประณตี สวยงาม 
-  ความสูงเมื่อประกอบแลว ประมาณ 170 ซม. (จากปลาย
กระดานถึงลอ) 
-  ความกวางฐานลอ 55 ซม. 
-  ขอบกระดานหนา 1.8 ซม. 
-  ขอบกระดานกวาง 2 ซม. 
-  ขนาดแผนกระดาน (กวาง x ยาว) : 90 × 150 ซม. 
-  นํ้าหนักสินคา 9.94 กก. 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

4. กระดานไวทบอรด
แมเหล็ก 

1 บอรด 6,200 6,200 -  กระดานไวทบอรด ชนิดแมเหลก็ 
-  หนากระดานใชงานได 1 หนา 
-  หนาบอรดเคลือบ Melamine อยางดี 
-  โครงทําจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน 
-  มีลอเลื่อน งายตอการเคลื่อนยาย 
-  ขอบ Aluminum OA มุมโคง ประณตี สวยงาม 
-  ความสูงเมื่อประกอบแลว ประมาณ 170 ซม. (จากปลาย
กระดานถึงลอ) 
-  ความกวางฐานลอ 55 ซม. 
-  ขอบกระดานหนา 1.8 ซม. 
-  ขอบกระดานกวาง 2 ซม. 
-  ขนาดแผนกระดาน (กวาง x ยาว) : 90 × 150 ซม. 
-  นํ้าหนักสินคา 9.94 กก. 
-  จํานวน 1 ชุด 

5. เครื่องทําลายเอกสาร
แบบ 20 แผน 

2 เครื่อง 32,000 64,000 ชนิดการทําลายเอกสาร : แบบตัดเปนเสนตรง (Strips-
Cut) 
จํานวนแผนในการตัด : 22-24 แผน/คร้ัง (A4/70 แกรม), 
19-21 แผน/คร้ัง (A4/80 แกรม) 

ขนาดเอกสารหลังทําลายแลว : 3.9 มม. 

ขนาดถังบรรจุ : 82 ลิตร 

ความกวางของชองใสกระดาษ : 31 ซม. 

ระบบยอยทําลาย : ลวดเย็บ ลวดเสียบ/บัตรเครดิต 

โครงสรางภายนอก : พลาสติก ABS 

กําลังไฟมอเตอร : 500 วัตต 

แรงดันไฟฟา : 230 โวลต 

ความถี่กระแสไฟฟา : 50 เฮิรซ 

ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 49.7 × 39.8 × 79.3 
ซม. 

น้ําหนักสินคา : 25.5 กก. 

รับประกันตัวเคร่ืองไมนอยกวา 1 ป 
รับประกันใบมีดไมนอยกวา 10 ป 

 

รวม 4,602,300  
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
161434205900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 262,182,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนขาราชการพลเรือน,ลูกจางประจํา,พนักงานราชการ,พนักงาน

มหาวิทยาลัย,ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติและอาจารยประจําตาม
สัญญา 

85 อัตรา 

1.2 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 56 อัตรา 
1.3 จํานวนผูดํารงตําแหนงบริหารไมมีวาระ 12 อัตรา 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ.....30.88...เปนเงิน....80,959,100...บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ.....23.36...เปนเงิน...61,223,530...บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ....22.88...เปนเงิน...60,000,030...บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ.....22.88...เปนเงิน....60,000,040...บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา

ดับ 
ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 

รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา (ดานสังคม)           

 งบบุคลากร  57,189,800         

 - เงินเดือน  40,789,000 3 เดือน 10,197,250 3 เดือน 10,197,250 3 เดือน 10,197,250 3 เดือน 10,197,250 

 - คาจางประจํา  7,084,300 3 เดือน 1,771,075 3 เดือน 1,771,075 3 เดือน 1,771,075 3 เดือน 1,771,075 

 - คาจางช่ัวคราว  1,849,100 3 เดือน 462,275 3 เดือน 462,275 3 เดือน 462,275 3 เดือน 462,275 

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ  7,467,400 3 เดือน 1,866,850 3 เดือน 1,866,850 3 เดือน 1,866,850 3 เดือน 1,866,850 

 งบดําเนินงาน  9,158,300         

 - คาตอบแทน  2,985,300 3 เดือน 746,325 3 เดือน 746,325 3 เดือน 746,325 3 เดือน 746,325 

 - คาใชสอยและวัสด ุ  1,000,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 250,000 

 - คาสาธารณูปโภค  5,173,000 3 เดือน 3,949,500 3 เดือน 1,223,500 3 เดือน -  - 

 งบลงทุน  50,779,900         

 - สิ่งกอสรางผูกพันสญัญา  50,779,900 3 เดือน - 3 เดือน 16,926,630 3 เดือน 16,926,630 3 เดือน 16,926,640 

 งบเงินอุดหนุน  145,054,700         

 - อุดหนุนบุคลากร  145,054,700 3 เดือน 61,715,825 3 เดือน 27,779,625 3 เดือน 27,779,625 3 เดือน 27,779,625 

รวมท้ังสิ้น  262,182,700  80,959,100  61,223,530  60,000,030  60,000,040 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1   
 งบบุคลากร 57,189,800  
  1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 47,873,300  
 - เงินเดือน (75 อัตรา)   12 เดือน   32,691,400  
 - เงินประจําตําแหนง       4,048,800  
 -  เงินประจาํตําแหนง   12 เดือน   3,189,600  
 -  คาตอบแทนผูบริหารไมมีวาระ   12 เดือน   859,200  
 - เงินคาตอบแทนรายเดือน       4,048,800  
 -  เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ   12 เดือน   3,189,600  
 -  คาตอบแทนผูบริหารไมมีวาระ   12 เดือน   859,200  
 - คาจางประจํา   12 เดือน   7,084,300  
  1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,467,400  
 - คาตอบแทนพนักงานราชการ   12 เดือน   7,467,400  
  1.3 คาจางชั่วคราว 1,849,100  
 - คาจางช่ัวคราว สายวิชาการ (ชาว

ตางประเทศ) 
  12 เดือน   1,849,100  

 งบดําเนินงาน 9,158,300  
 1.4 คาตอบแทน 2,985,300  
 - คาเชาบาน   12 เดือน   864,000  
 - คาตอบแทนผูปฏิบัติงานให

ราชการ 
  12 เดือน   2,121,300  

 1.5 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,000,000  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน   900,000  
 - คาจางเหมาบริการ   12 เดือน   100,000  
 1.6 คาสาธารณูปโภค 5,173,000  
 - คาสาธารณูปโภค   12 เดือน   5,173,000  
 งบลงทุน 50,779,900  
 1.7 สิ่งกอสราง 50,779,900  
 - อาคารเรยีนและปฏิบัติการรวม 1 

หลัง 
      5,674,800  

 - อาคารเรยีนศิลปกรรมศาสตร       30,606,900  
 - อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร       14,498,200  
 งบอุดหนุน 145,054,700  
 - เงินอุดหนุนบุคลากร       145,054,700  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 262,182,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 425 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ. 
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม 

   9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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1010200 กองนโยบายและแผน  
161434206000 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 414,320 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน ผูรบัผดิชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงาน
ผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาสนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความบกพรองในปท่ีผานมา นั้น  
 
2. วัตถุประสงค 
  

1. เพ่ือใหบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชีว้ัดท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 สกอ.องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามาหวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

กลุยุทธท่ี 1 เขาใจ 
กลยุทธท่ี 2 ใกลชิด 
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
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4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

2. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 มีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบาย
และแผน 

6 งาน 

2 มีรายงานผลการดําเนินงานไมนอยกวา 4 รายงาน 4 รายงาน 
3 จํานวนผูเขารับการอบรม 100 คน 

3. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.2 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  40  เปนเงิน   165,692  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  30  เปนเงิน   124,269  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 20  เปนเงิน     82,846  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  10  เปนเงิน     41,423  บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 428 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การบริหารงานกองนโยบายและแผน 6 งาน 414,230  165,692  124,269    82,846    41,423   

รวมท้ังสิ้น  414,230  165,692  124,269    82,846    41,423   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการบริหารงานกองนโยบายและแผน 405,920  
 งบดําเนินงาน 405,920  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 405,920  
 - คาจัดทํารายงานประจาํป 1 ครั้ง 500 เลม 198 บาท 99,000  
 - คาจัดทําสารสนเทศ 1 ครั้ง 500 เลม 100 บาท 50,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ       50,000  
 - คาซอมแซมครุภณัฑ       35,230  
 - คาวัสดสุํานักงาน/วัสดุ

นํ้ามัน ฯลฯ 
      171,690  

2 กิจกรรมจัดอบรมการเขียนโครงการ 4,200  
 งบดําเนินงาน 4,200  
 2.1 คาใชสอยและวัสดุ       4,200  
 - คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
50 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 35 บาท 1,750  

 - คาปายไวนิล       1,200  
 - คาวัสดุประกอบการอบรม       1,250  
3 กิจกรรมจัดอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4,200  
 งบดําเนินงาน 4,200  
 3.1 คาใชสอยและวัสดุ       4,200  
 - คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
50 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 35 บาท 1,750  

 - คาปายไวนิล       1,200  
 - คาวัสดุประกอบการอบรม       1,250  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 414,230  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กองนโยบายและแผน มีผลการดําเนินงานท่ีสนันสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเวลา มากข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุนวัสดุอุ/ปกรณ ในการปฏิบัติงาน 
9.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการไมนอยกวารอย 50  
9.1.3 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.4 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตรวจสอบรายการวัสดุ/อุปกรณ 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามประเมินการจัดอบรม  
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161434206100 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,000,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ เนื่องจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสิ่งท่ีจะสรางความม่ันใจ เชื่อม่ัน ใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ
และผูทีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมี 3 ระบบดวยกัน คือ 1. ระบบ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ัง 3 
ระบบสามารถสรางความม่ันใจ เชื่อม่ันกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิ ผูใชบริการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
มหาวิทยาลัยใหเกิดข้ึนได ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาวิทยาลัย) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท้ัง 3 หนวยงานดังกลาวไดมีความ
รวมมือในการบูรณาการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาไมทับซอนกันและ
เปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเปนยิ่งท่ีบุคลากรตองมีความรู และความเขาใจ ในเกณฑ
มาตรฐานการประกันุคณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ และเพ่ือใหเกิดทักษะในการทําหนาท่ีเปนผูประเมิน และมีแนว
ปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีมาตรฐาน อีกท้ังเปนการเพ่ิมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในราย
ใหมท่ีสนใจเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาแตไมมีประสบการณในการประเมินคุณภาพการศึกษาเขาสูระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

  จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรอยละ 70 ยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน และ
เพ่ือใหดําเนินงาน การขับเคลื่อนใหระบบประกันคุณภาพภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบันจึงตองมีการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการทํางานเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาไปอยางตอเนื่อง และการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้น จะทําใหมี
เครือขายท่ีรวมกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการรวมกันสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา หาแนวทางการทํางานอยางเปนระบบใหมี
คุณภาพรวมกัน เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึนระหวาง
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู ความเขาใจ และ
มีทักษะในการทําหนาท่ีเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.เพ่ือเสริมสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

สถาบันการศึกษา 
3.เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมในการดําเนินการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.เพ่ือสนับสนุนเครือขายการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน  
          และเอกลักษณของสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 8    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกัน 
          คุณภาพ 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 15   ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด   
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม    -  บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
            และเครือขายการพัฒนางานกองนโยบายและแผน 

     -  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
     -  บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย “เบญจภาคีศรีอยุธยา” การประกัน  
        คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
        พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1 แหง 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 60 คน 
1.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 
1.4 หนวยงานเขารวมกิจกรรม 8 หนวยงาน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรท่ีเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ระหวางสถาบันการศึกษา 
3. คณะ/สถาบัน/สํานัก มีสวนรวมในการสรางแนวทางการปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  37  เปนเงิน    370,000   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  22  เปนเงิน    220,000   บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  23 เปนเงิน     230,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   18 เปนเงิน     180,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. กิจกรรมติดตาม สงเสรมิ สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
2 ครั้ง 150,000  20,000  50,000  30,000  50,000 

2. กิจกรรมติดตาม สงเสรมิการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ สํานัก/สถาบัน 

6 ครั้ง 320,000  100,000  50,000  100,000  70,000 

3. งานบริหารจดัการประกันคณุภาพการศึกษา 4 ครั้ง 150,000  100,000  20,000  20,000  10,000 
4. กิจกรรมพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษา 5 ครั้ง 380,000  150,000  100,000  80,000  50,000 

รวมท้ังสิ้น  1,000,000  370,000  220,000  230,000  180,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ 
150,000  

 งบดําเนินงาน 150,000  
 1.1 คาตอบแทน 16,000  
 - คาวิทยากร 1 คน 16 ชม. 1,200 บาท 16,000  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 134,000  
 - คาอาหาร 70 คน 2 มื้อ 100 บาท 14,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 70 คน 4 มื้อ 35 บาท 9,800  
 - คาวัสด ุ       110,200  
2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมติดตาม สงเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สํานัก/สถาบัน 320,000  
 งบดําเนินงาน       320,000  
 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       320,000  
 คณะครุศาสตร       44,000  
 - คาวัสด ุ       44,000  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       50,000  
 - คาวัสด ุ       50,000  
 คณะวิทยาการจัดการ       41,000  
 - คาวัสด ุ       41,000  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       53,000  
 - คาวัสด ุ       53,000  
 สํานักงานอธิการบดี       30,000  
 - คาวัสด ุ       30,000  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      30,000  

 - คาวัสด ุ       30,000  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา       30,000  
 - คาวัสด ุ       30,000  
 สถาบันอยุธยาศึกษา       30,000  
 - คาวัสด ุ       30,000  
 งานประกันคุณภาพ       12,000  
 -      คาวัสดุ       12,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 งานบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 150,000  
 งบดําเนินงาน       150,000  
 3.1 คาตอบแทน       20,000  
 - คาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
1 ครั้ง     20,000  

 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       130,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 ครั้ง 20 คน 35 บาท 8,400  
 - คาจางเหมาบริการ 1 ครั้ง 200 เลม 300 บาท 60,000  
 - คาเชาเหมารถโดยสาร 5 ครั้ง   2,500 บาท 12,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และ

ยานพาหนะ 
35  ครั้ง   1,200 บาท 42,000  

 - คาลงทะเบียน 4 ครั้ง   2,500 บาท 10,000  
 - คาวัสดสุํานักนักงาน 15 ครั้ง   5,000 บาท 17,100  
4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 380,000  
 งบดําเนินงาน       380,000  
 4.1 คาตอบแทน       28,800  
 - คาวิทยากร 2 คน 24 ช่ัวโมง 1,200 บาท 28,800  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       347,200  
 - คาอาหาร 60 คน 4 ครั้ง 100 บาท 24,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน 4 ครั้ง 35 บาท 8,400  
 - คาเชาเหมารถโดยสาร 7 ครั้ง 2 คัน 2,500 บาท 35,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และ

ยานพาหนะ 
35  ครั้ง   2,000 บาท 70,000  

 - คาลงทะเบียน 5 ครั้ง   2,500 บาท 12,500  
 - คาวัสดสุํานักนักงาน 15 ครั้ง   5,000 บาท 75,000  
 - คาหมึกเครื่องพิมพ 4 ครั้ง   9,000 บาท 36,000  
 - คากระดาษ A4 2 ครั้ง   21,000 บาท 42,000  
 - คาถายเอกสาร 20 ครั้ง   2,215 บาท 44,300  
 4.3 คาสาธารณูปโภค       4,000  
 - คาดวงตราไปรษณียากร 1 ครั้ง     4,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษา 
 4. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมในการดําเนินการจัดการเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 5. มหาวิทยาลัยไดเครือขายการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 บรรลุผลตามท่ี สกอ.กําหนด 
10.1.2 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและยกระบบคุณภาพ 

การศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการใชจายงบประมาณ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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1010300 กองบริการการศึกษา  
161434206200 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:    งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:    414,320 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:    กองบริการการศึกษา/นางลักขณา  เตชวงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน  

การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารยและบุคลากร  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจดังกลาว  เปนงานท่ีตองเก่ียวของกับการจัดทําขอมูลและการจัดซ้ือวัสดุ  
ครุภัณฑ  การพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณสํานักงาน  เพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง  
ในการไปติดตอประสานงานกับหนวยงานดางๆ ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย  จึงจําเปนตองเตรียมทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลให
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและใหบริการแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ. องคประกอบท่ี    2     ตัวบงชี้   2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม 
                                                             การเรียนรู   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณๆ  ในการดําเนินการ 2 ภาคเรียน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 5,600 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
2.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีรับบริการ  รอยละ 65 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
       ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     36.52   เปนเงิน     151,350 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     24.14  เปนเงิน    100,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    25.02    เปนเงิน    103,650 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ     14.32    เปนเงิน      59,320 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน           

 - จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 4 384,320 1 125,000 1 100,000 1 100,000 1 59,320 
 - คาซอมบํารุงครุภณัฑตางๆ 2  30,000  26,350 1  1 3,650   

รวมท้ังสิ้น  414,320  151,350  100,000  103,650  59,320 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานบริหารการจัดการเรียนการสอน 414,320  
 งบดําเนินงาน 414,320  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 414,320  
 -คาซอมบํารุงครภุัณฑตางๆ 3 ครั้งๆละ   5,000 บาท 15,000  
 -จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 4 ครั้งๆละ   99,830 บาท 399,320  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 414,320  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1  มีทรัพยากรเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนการสอน 
8.2  สามารถออกสาระสําคัญ  เชน  ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบปริญญาบัตร  ใบแทน

ใบรับรองคุณวุฒิไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ทรัพยากรเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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1010400 กองพัฒนานักศึกษา  
161434206300 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 414,320  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางสาวกมลทิพย  เถ่ียนมิตรภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ  และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ใหแกนักศึกษา  จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคครบท้ัง 5 ดาน       
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมเพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และตามวิสัยทัศน  
ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะตองเปนคนเกง  คนดี  และมี
บุคลิกภาพดี  เปนท่ียอมรับของสังคม อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักศึกษาไดเขา
มาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ ซ่ึงการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในหนวยงาน ยอมตองอาศัย  ท้ังบุคลากร 
เครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหท้ังบุคลากร นักศึกษา        
และผูมาใชบริการ เพราะงานบริการนั้น ถือวาเปนวัตถุประสงคหลักของการบริหารงานสํานักงาน 
            ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และผูใชบริการท่ี
เก่ียวของเปนภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ท่ีจะตองใช
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท้ังในดานการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังควรมีการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการใหแก
นักศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
      ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.20........เปนเงิน.......150,000.....บาท 
      ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....31.38........เปนเงิน.......130,000.....บาท 
      ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....21.72........เปนเงิน.........90,000.....บาท 
      ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....10.69........เปนเงิน..........44,320....บา 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา 4 ครั้ง 214,320 1 ครั้ง 80,000 1  ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 50,000 1 ครั้ง 24,320 
2. งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู           
 -ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย 
เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา 

30 ครั้ง 200,000 
 

8 ครั้ง 70,000 8 ครั้ง 70,000 8 ครั้ง 40,000 6 ครั้ง 20,000 

รวมท้ังสิ้น  414,320  150,000  130,000  90,000      44,320 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 214,320  
 งบดําเนินงาน 214,320  
 1.1 คาวัสดุ 214,320  
 -วัสดุสํานักงาน 4   ครั้งๆละ   30,000 บาท 120,000  
 -วัสดุ/ไฟฟา/ประปา 3 ครั้งๆละ   10,000 บาท 30,000  
 -วัสดุงานบานงานสวน 3 ครั้งๆละ   10,000 บาท 30,000  
 -คาปาย/คาถายเอกสาร 2 ครั้งๆละ   7,160 บาท 14,320  
 -วัสดุซอมสราง 2 ครั้งๆละ   10,000 บาท 20,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 200,000  
 งบดําเนินงาน 200,000  
 2.1 คาใชสอย 200,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง       40,000  
 -คาท่ีพัก       60,000  
 -คานํ้ามัน       50,000  
 -คาบํารุงรถ       20,000  
 -คาทางดวน       10,000  
 -คาลงทะเบียน       20,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 414,320  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและวัสดุ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2.สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนางานได 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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161434206400 งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,898,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หอพักนักศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพักอาศัย หากหอพักนักศึกษามีความสะดวกสบาย รมรื่นเหมือนบาน

หลังท่ีสองของนักศึกษา ทําใหสุขภาพจิตดีข้ึน เสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูท่ีดี ผูปกครองเม่ือมาพบทําใหอยาก
สงนักศึกษาเขามาพักอาศัย ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งอันนําสูความเปนเลิศ
ในดานหอพักประจํามหาวิทยาลัย  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีดีสําหรับ 
นักศึกษา  
           2. เพ่ือจัดบริการตางๆใหตามความเหมาะสมภายในหอพัก เพ่ือเสริมสรางคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ใหกับนักศึกษา  
           3. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใชชีวิตรวมกัน และไดมีเวลาทํากิจกรรม ตลอดจนการใชบริการ
ตางๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดไวบริการไดอยางเต็มท่ี 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 หอพักอูทองไดปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก6 80 รอยละ 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2  เบิกจายรอยละ ......30...เปนเงิน......1,769,400.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3  เบิกจายรอยละ ........70...เปนเงิน......4,128,600.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา           

 -ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก 6 1 งาน 5,898,000   1 ครั้ง 1,769,400 1 ครั้ง 4,128,600   
รวมท้ังสิ้น  5,898,000    1,769,400  4,128,600   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา  5,898,000  
 งบลงทุน 5,898,000  
 1.1 สิ่งกอสราง 5,898,000  
 - จางปรับปรุงหอพักนักศึกษา 

หอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก 6 
1 งาน 1 งาน 5,898,000 

 
บาท 5,898,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,898,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.มีหอพักสําหรับนักศึกษาท่ีไดมาตรฐานปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  
2.มีสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ี
สมบูรณ 

  3.ลดปญหาสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึน อาทิเชน ปญหายาเสพติด ปญหาการเท่ียวกลางคืน ปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยเรียน เปนตน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก 
4 หอพัก 5 หอพัก 6 

1 งาน 5,898,000 5,898,000 มาตรฐานฯ 

     1.ระบบสาธารณูปโภค 
     2.งานทาส ี
     คําชี้แจงฯ 
     เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการ 
     แกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
      

รวม 5,898,000  
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
161434206500 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปนแหลงสนับสนุนภารกิจหลักในดานสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย รวมท้ังเปนไปตาม
วิสัยทัศน คือ จัดหาและใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ซ่ึงเปนประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนกิจกรรม โครงการ
ประจํา ท่ีตองใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย ชุมชนและทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดทํา จัดหา วัสดุอุปกรณทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบเครือขาย และซอฟทแวร บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑภายในสํานักฯ ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมใหนักศึกษาไดใชในการเรียนอยางถูกลิขสิทธิ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2. เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียน 
3. เพ่ือสนับสนุนระบบฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครือขายใหอยูในสภาพท่ีทํางานไดปกติ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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     สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
  ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารความเสี่ยง 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 

   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1   พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน 
                        และทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 เปาประสงค 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 
 ตัวชี้วัด  การบริการวิชาการแกสังคม (มหาวิทยาลัย) (ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง)  
 กลยุทธท่ี 5 การบริหารความและการควบคุมภายใน 
 เปาประสงคท่ี 1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ตัวชี้วัดท่ี 25.1  ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ียอมรับได 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จําแนกตามประเภทผูใชบริการ 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     33.19 เปนเงิน       497,874 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     50.46 เปนเงิน       756,895   บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ      5.74 เปนเงิน         86,166 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ     10.61 เปนเงิน        159,065 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

 งบรายจายอ่ืน           

1 คาใชสอย  1,053,526         

 
1.1 คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหองServer 
ประจําป  จํานวน  1 งาน 

4 งวด 66,340 1 งวด 16,585 1 งวด 16,585 1 งวด 16,585 1 งวด 16,585 

 
1.2 คาบํารุงรักษาเครื่องสาํรองไฟ (UPS) ประจําป 
จํานวน 1 งาน 

2 งวด 99,510   1 งวด 49,755   1 งวด 49,755 

 
1.3 คาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําป   
จํานวน 1 งาน 

4 งวด 19,260 1 งวด 4,815 1 งวด 4,815 1 งวด 4,815 1 งวด 4,815 

 
1.4 คาบํารุงรักษาระบบดับเพลิงหอง Server ประจําป
จํานวน  1 งาน 

3 งวด 41,730   1 งวด 13,910 1 งวด 13,910 1 งวด 13,910 

 1.5 บํารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ 856     1 ช่ือ 856   
 1.6 คาบริการ Cloud Service 1 งาน 74,000       1 งาน      74,000 
 1.7 คาบริหารจดัการศูนยสอบคอมพิวเตอร (MOS) 1 งาน 501,830   1 งาน 501,830     
 1.8 คาลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000       
 1.9 ซอมบํารุงครุภณัฑและอาคารสถานท่ี 8 รายการ 200,000 3 รายการ 100,000 3 รายการ 50,000 2 รายการ 50,000   
            
2 คาวัสดุ  446,474         
 2.1 วัสดุ  14 รายการ 446,474 10 รายการ 326,474 4 รายการ 120,000     
            

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  497,874  756,895  86,166  159,065 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,500,000  
 งบรายจายอ่ืน 1,500,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,053,526  
 1.1  บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4  งวด 1 งวด ๆ ละ 16,585 บาท 66,340  
 1.2  บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ

(UPS) 
2 งวด 1 งวด ๆ ละ 49,755 บาท 99,510  

 1.3  บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 งวด 1 งวด ๆ ละ  4,815 บาท 19,260  
 1.4  บํารุงรักษาระบบดับเพลิง 3 งวด 1 งวด ๆ ละ 13,910 บาท 41,730  
 1.5  บํารุงรักษาเครื่อง domain 

name aru.ac.th 
1 ช่ือ 1 ช่ือ ๆ ละ 856 บาท 856  

 1.6  คาบริการ Cloud Service 1 งาน  1 งาน ๆ ละ 74,000 บาท 74,000  
 1.7  คาบริหารจัดการศูนยสอบ 

      คอมพิวเตอร (MOS)  
1 งาน 1 งาน ๆ ละ   501,830 บาท 501,830  

 1.8  คาลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 1 งาน 1 งาน ๆ ละ  50,000 บาท 50,000  
 1.9 ซอมบํารุงครุภณัฑและอาคาร

สถานท่ี 
8 รายการ     200,000  

 1.10 วัสดุ  14 รายการ     446,474  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ 
2.ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครือขายใหอยูในสภาพท่ีทํางานไดปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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161434206600 งานสนับสนุนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 1,700,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท้ังท่ีเปนสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพ  รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมๆ ใหมีความทันสมัยและหลากหลายทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูลในการสืบคนท่ีดีทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน  รวมท้ังซอมบํารุงครุภัณฑท่ีเก่ียวของและสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน
ตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ไดสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีดีและทันสมัย 
2.เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน 
3.เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถ่ิน สรางนิสัยรักการอานและมีการ
เรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
4.เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ 
5.เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ 
            ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  

 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1   พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน 
                        และทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80  
 กลยุทธท่ี 5 การบริหารความและการควบคุมภายใน 
 เปาประสงคท่ี 1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ตัวชี้วัดท่ี 25.1  ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ียอมรับได 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

   ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ     42.94 เปนเงิน     730,000 บาท 
  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     32.06 เปนเงิน     545,020 บาท 
    ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ     21.18  เปนเงิน     360,000 บาท 

        ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      3.82 เปนเงิน       64,980 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานพัฒนาวิทยบริการฯ           

 งบรายจายอ่ืน           

1 คาใชสอย  429,960         
 1.1 บํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 1 งาน  2 งวด 29,960   1 งวด 14,980   1 งวด 14,980 

 
1.2 คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
ภาษาอังกฤษ 

40 รายการ 200,000 15 รายการ 80,000 15 รายการ 80,000 10 รายการ 40,000   

 
1.3 คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  
ภาษาไทย 

200 รายการ 200,000 100 รายการ 100,000 50 รายการ 50,000  50 รายการ 50,000   

2 คาวัสดุ  1,270,040         
 2.1 หนังสือ 3,000 เลม 1,050,000 1,100 เลม 400,000 1,000 เลม 350,000 750  เลม 250,000 150 เลม 50,000 
 2.2 วัสดุ 12 รายการ 220,040 7 รายการ 150,000 3 รายการ 50,040 2 รายการ 20,000   
            
            

            
รวมท้ังสิ้น  1,700,000  730,000  545,020  360,000  64,980 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานพัฒนาวิทยบริการฯ 1,700,000  
 งบรายจายอ่ืน 1,700,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,700,000  
 - บํารุงรักษาลิฟตโดยสาร   

     จํานวน 1 งาน 
2 งวด 1 งวด ๆ ละ 14,980 บาท 29,960  

 - คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book)   (ภาษาอังกฤษ) 

40 รายการ     200,000  

 - คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) (ภาษาไทย) 

200 รายการ     200,000  

 - หนังสือ 3,000 เลม     1,050,000  
 - วัสดุ 12 รายการ     220,040  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,700,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สนับสนุนการเรยีนการสอนโดยมหีนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีดีและทันสมยัเพ่ิมมากข้ึน 
2. ไดสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนทองถ่ิน 
3. นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยั และชุมชนในทองถ่ิน มีนิสัยรักการอานและมีการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
4. จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
5. การจัดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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161434206700 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 702,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปนแหลงสนับสนุนภารกิจหลักในดานสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนกิจกรรม โครงการประจํา ท่ีตองใหบริการ
แกนักศึกษา คณาจารย ชุมชนและทองถ่ิน มีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสิน
ของนักศึกษา คณาจารยและบุคคลท่ีมาใชบริการ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑภายในสํานักฯ  เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชงาน และสงเสริมการประหยัดพลังงาน  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 
2. เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเหมาะสมกับ

การเปนแหลงเรียนรูใหสภาพปจจุบันมากข้ึน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงาน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 7 ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู 
  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
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  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี 8 ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี 9 ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมี

ความพรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จําแนกตามประเภทผูใชบริการ 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     100 เปนเงิน     702,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 
งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบลงทุน           

1 คาครุภัณฑ  702,000         
 1.1 เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู 13 เครื่อง 572,000 12 เครื่อง 572,000       
 1.2 เครื่องก้ันประตู แบบ 3 ขา ชนิดผลักหมุน 1 ชุด 130,000 1 ชุด 130,000       

รวมท้ังสิ้น  702,000  702,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1   งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 702,000  
 งบลงทุน 702,000  
 1.1 ครุภัณฑ 702,000  
 - เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU 13 เครื่อง 1 เครื่องละ 44,000 บาท 572,000  
 - เครื่องก้ันประตู แบบ 3 ขา  

     ชนิดผลักหมุน 
1 ชุด 1 ชุดละ 130,000 บาท 130,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 702,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน และการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 
2.อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
3.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคาร 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอย

กวา รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 คาครุภัณฑ     
 1.1 เครื่องปรับอากาศ 36,000   

      BTU 
13 เครื่อง 44,000 572,000 มาตรฐานฯ 

     1. เปนเครื่องปรับอากาศท่ีม ี
   ความสามารถทําความเย็น ขนาด 
   ไมต่ํากวา 36,000 บีทียู 

     2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวม 
    คาติดตั้ง 

     3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ 
    สําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น 
    และหนวยระบายความรอนจาก 
    โรงงานเดียวกัน 

      
     คําชี้แจงฯ 
     เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพการใชงาน 

      

 1.2 เครื่องก้ันประตู แบบ 3 ขา  
     ชนิดผลักหมุน 

1 ชุด 130,000 130,000 มาตรฐานฯ 

          1. สามารถตั้งโปรแกรมกําหนด 
   ทิศทางการเขา-ออก หรือโหมดตาง ๆ  
   ตามวัตถุประสงคการใชงานได 

     2. สามารถกําหนดทิศทางการเขา-ออก   
   ได 2 ทิศทาง  

     3. สามารถเช่ือมตอกับระบบ Access   
   Control ได 

     4. มีชุดคอมพิวเตอรสําหรับเก็บ 
   ฐานขอมูลระบบจดัการเขา-ออก 

      
     คําชี้แจงฯ 
     เพ่ือใชงานท่ีอาคาร 100 ป 

รวม 702,000     
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1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา  
161434206800 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบแผนดิน     โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,712,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาท่ีหลักประการหนึ่งคือ เปนอาคาร

นิทรรศการถาวรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับวัฒนธรรมอยุธยา ซ่ึงไดมีการจัดแสดงมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 พรอมกับการ
กอสรางตัวอาคาร ดวยระยะเวลาและเนื้อหาท่ีใชในการจัดแสดงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนเหตุใหนิทรรศการมีความ
ชํารุดเสียหายอีกท้ังเนื้อหาบางสวนซ่ึงเปนขอมูลในทางวิชาการนั้นไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแลวบางสวน 
 เพ่ือเปนการสรางความชัดเจนในประเด็นของเนื้อหานิทรรศการท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาตั้งใจจะนําเสนอ              
เรื่อง “วัฒนธรรมอยุธยา”ใหมีความชัดเจน เปนเอกลักษณ เพ่ือสรางความโดดเดนท้ังในเชิงภาพลักษณและในทาง
วิชาการ  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรใหมท่ีมุงใหเกิดข้ึนพรอมๆ กับการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาในมิติตางๆ ไปพรอมๆ กัน   
 นิทรรศการถาวรของสถาบันอยุ ธยา ศึกษาตามยุทธศาสตร ใหม จึ งควร มุ ง เนน ท่ีการนํ า เสนอ  
“ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา” ท่ีวาดวยวิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคนสมัยอยุธยาหรือสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําเจาพระยา 
ซ่ึงเปนกรอบโครงของเนื้อหาท่ีสามารถสรางความโดดเดนและความแตกตางจากพิพิธภัณฑใกลเคียง เชน ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตรอยุธยา พิพิธภัณฑเจาสามพระยา หรือศูนยสงเสริมการทองเท่ียวอยุธยา ไดเปนอยางดียิ่ง ซ่ึงจะนําไปสู
ความสอดคลองกับการพัฒนาในเชิงวิชาการท่ีเปนวัตถุประสงคหลักของสถาบันอยุธยาศึกษาในปจจุบันดวย 
 ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงนิทรรศการถาวรท่ีจัดแสดงบนเรือนไทยของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมท้ังหมด  
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ตามยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดอยางเต็มศักยภาพในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือปรับปรุงนิทรรศการถาวรใหม ตามขอบเขตและยุทธศาสตรของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
 2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทางวิชาการและนิทรรศการท่ีมีความโดดเดน และเปนเอกลักษณของทางสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการ และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาท้ัง              
ในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศตามลําดับ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ปรับปรุงนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา 2 รายการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
สถาบันอยุธยาศึกษา มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการและนิทรรศการท่ีมีความโดดเดน                

เปนเอกลักษณ 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100  เปนเงิน 1,712,400  บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวร
สถาบันอยุธยาศึกษา 

2 รายการ 1,712,400   2 รายการ 1,712,400     

รวมท้ังสิ้น  1,712,400    1,712,400     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
กิจกรรมท่ี 1ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา 1,712,400  
 งบลงทุน 1,712,400  
 1.1 คาสิ่งกอสราง       1,712,400  
 - ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวร

สถาบันอยุธยาศึกษา 
2 รายการ   1,712,400  1,712,400  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,712,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีนิทรรศการถาวรใหมท่ีมีความโดดเดน และเปนเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 2. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาไดใหบริการทางวิชาการท้ังในระดับมหาวิทยาลัย          
ชุมชน และประเทศตามลําดับ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

นิทรรศการถาวรท่ีเปนเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.5 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1. ปรับปรุงเรือน
นิทรรศการถาวร
สถาบันอยุธยาศึกษา 

2 รายการ 1,712,400 1,712,400 มาตรฐานฯ 
เหตุผลจําเปน 
เพ่ือเปนการสรางความชัดเจนในประเด็นของ
เน้ือหานิทรรศการท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาตั้งใจจะ
นําเสนอ เรื่อง “วัฒนธรรมอยุธยา”ใหมีความ
ชัดเจน เปนเอกลักษณ เพ่ือสรางความโดดเดน
ท้ังในเชิงภาพลักษณและในทางวิชาการ  ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรใหมท่ีมุงใหเกิดข้ึนพรอมๆ กับการ
พัฒนาส ถา บัน อยุ ธ ย าศึ กษ า ในมิ ติ ต า ง ๆ           
ไปพรอมๆ กัน   

รวม 1,712,400  
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161434206900 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบแผนดิน     โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 834,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ี และพันธกิจในการ

ทํานุบํารุง สงเสริม สนับสนุน และสรางสรรคเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังยังมี
บทบาทหนาท่ีในฐานะศูนยทองเท่ียวและศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเพ่ือสรางองคความรูท่ีตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญชาวบาน ภูมิปญญา
ทอง ถ่ิน นัก เรียน  นัก ศึกษา และบุคคลในชุมชนตางๆ ท้ังในรูปแบบการจัด กิจกรรมบริการวิชาการ                     
รูปแบบสารสนเทศ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงในปจจุบันนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ยังไมมีครุภัณฑท่ี
เพียงพอและเหมาะสม ตอการดําเนินงานในการเผยแพรความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมอยุธยา 
 เ พ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการทางวิชาการ รวมท้ังการเผยแพรความรู เ ก่ียวกับ               
วัฒนธรรมอยุธยา  สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดซ้ือครุภัณฑชุดเครื่องแตงกายการแสดงแบบราชสํานักอยุธยา
และตัวหนังใหญ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา 
 2. เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานตามโครงการตางๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. เพ่ือใหบริการทางวิชาการ รวมท้ังการเผยแพรความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมอยุธยา แกบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ิมข้ึน 2 รายการ 2 รายการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ครุภัณฑท่ีมีคุณภาพและใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100  เปนเงิน 834,000  บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํ า
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 กิจกรรมท่ี 1จัด ซ้ือครุภัณฑชุดเครื่องแตงกาย            
การแสดงแบบราชสํานักอยุธยา 

1 ชุด 434,000 1 ชุด 434,000       

 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือครุภัณฑตัวหนังใหญ 1 ชุด 400,000 1 ชุด 400,000       
รวมท้ังสิ้น  834,000  834,000       
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํ า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ป ริ ม า ณ ห น ว ย ต อ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรมท่ี 1จัดซ้ือครุภัณฑชุดเครื่องแตงกายการแสดงแบบราชสํานักอยุธยา 434,000  

 งบลงทุน 434,000  

 1.1 คาครุภัณฑ       434,000  

 -จัดซ้ือครุภัณฑชุดเครื่องแตง
กายการแสดงแบบราชสํานัก
อยุธยา 

1 ชุด   434,000  434,000  

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือครุภัณฑตัวหนังใหญ 400,000  

 1.2 คาครุภัณฑ       400,000  

 - จัดซ้ือครุภัณฑตัวหนังใหญ 1 ชุด   400,000  400,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 834,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา 
 2.  สนับสนุนใหการดําเนินงานตามโครงการตางๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. เปนการใหบริการทางวิชาการ รวมท้ังการเผยแพรความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมอยุธยา แกบุคลากรทาง
การศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.3.6 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.4.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.4.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.4.5 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํ า น ว น /
หนวยนับ 

ร า ค า ต อ
ห น ว ย 
(บาท) 

ร ว ม เ งิ น 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1. จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ ชุ ด
เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย            
การแสดงแบบราช
สํานักอยุธยา 

1 ชุด 434,000 434,000 มาตรฐานฯ 
เหตุผลจําเปน 
สถาบันอยุธยาศึกษา ยังไมมีครุภัณฑ ท่ีเพียงพอ
ตอการดําเนินงานดานประวัติศาสตร  และ

ศิลปวัฒนธรรม ในการใหบริการทางวิชาการ
ดานประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ัง
การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม   

2. จัดซื้อครุภัณฑตัวหนัง
ใหญ 

1 ชุด 400,000 400,000 มาตรฐานฯ 
เหตุผลจําเปน 

สถาบันอยุธยาศึกษา ยังไม มีครุภัณฑ           
ท่ี เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น
ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ในการ
ใหบริการทางวิชาการดานประวัติศาสตร 
และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม   

รวม 834,000  
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ผลผลิตท่ี 3  : ผลงานการใหบริการวิชาการ  
1. งานบริการวิชาการ  
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
161435207000 โครงการพระราชดําริ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามรูความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพ่ือศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูเขารับบริการ 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3.จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:     งบประมาณแผนดิน  
วงเงินงบประมาณ:     558,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหสมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญา รวมพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถ่ิน” 

จากผลสํารวจความตองการในการบริการวิชาการมี 5 หนวยงานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ    
โดยมี 2 หนวยงานท่ีสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คือ คณะครุศาสตร ซ่ึงมีภารกิจ
สําคัญในการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การฝกประสบการณวิชาชีพครูของ
นักศึกษา อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนา
สื่อและอุปกรณการเรียนรูแบบสําเร็จรูปทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการนํา eDLTV ไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน โดยท้ังสองหนวยงานไดกิจกรรมมาอยางตอเนื่องและมีผลการพัฒนาท่ีเห็นอยางชัดเจน  
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มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และยังสามารถตอบตัวชี้วัดในดานการใหบริการวิชาการท่ี
รับใชสังคมอีกดวย 

 ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา        
เปนภารกิจหลักในดานบริการวิชาการ ซ่ึงแตละหนวยงานเนนการจัดกิจกรรมตามศาสตร ท้ัง 5 หนวยงานมีจํานวน
ท้ังสิ้น 17 กิจกรรม ดังนี้ คือ 1)แนวทางการกําจัดผักตบชวา เพ่ือการอนุรักษน้ํา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2)
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดําริและเพ่ิมมูลคาภูมิปญญาทองถ่ิน 3)การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4)เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางยั่งยืน เพ่ือชุมชนท่ีนาอยู พ้ืนท่ีอําเภอบางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา 5)การประยุกตใชจุลินทรียเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 6)การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลล 
เพ่ือการเกษตร 7)การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลล เพ่ือครัวเรือน 8)โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือการเรียนรู 9)กิจกรรมชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ ครั้งท่ี 1 10) การฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 11)อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 12)พัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนรูแบบสําเร็จรูปทางการศึกษา 13)พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 14)การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 15)สัมมนา eDLTV 16)ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งท่ี 
1 และ17)ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งท่ี 2 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายใน                  
ไดมีสวนรวมในดําเนินการ โดยมอบหมายใหแตละคณะ/สาขาวิชา และหนวยงานภายใน เปนผูดําเนินการบริการ
วิชาการ ตั้งแตการจัดซ้ือจัดจาง ไปจนถึงการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการพระราชดําริ
สอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรของแตละหนวยงาน และเปนการพัฒนาตามศาสตรของแตละคณะ/สาขา โดยผล
ของกิจกรรม/โครงการ จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง  

  

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริม สนบัสนนุการพฒันาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดาํริอันเก่ียวเนื่องกับ

การศึกษาทางไกลไปใชในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
2. เพื่อสงเสริม สนบัสนนุ การพฒันาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียนใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวชิาชีพและมี
อุดมการณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน  

3. เพื่อสงเสริม สนบัสนนุ ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวฒันธรรม         อัน
เปนรากเหงาของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง 

4. เพื่อสงเสริม สนบัสนนุ ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใชได
ทั้งในการดําเนนิชวีิตประจาํวนัและในชวงวิกฤตตางๆ 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 15  จํานวนผูเขารับบริการ  

  ตัวชี้วัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    
                               ตัวชี้วัดท่ี 17 จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา  

  ตัวชี้วัดท่ี 19  ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร 
                                      ทางการศึกษา  
  ตัวชี้วัดท่ี 20  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                     ตัวชี้วัดท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 

           ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม  เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 17 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม 604 คน/รุน 
1.3 จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลท่ัวไป มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85 
    2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลท่ัวไป มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 
    2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลท่ัวไป มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวา
รอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   35.84   เปนเงิน  200,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ   34.96  เปนเงิน    195,100บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ   25.26  เปนเงิน   140,400  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ       4.03  เปนเงิน     22,500  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําจัด
ผักตบชวา เพ่ือการอนุรักษน้ํา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ผูรับผิดชอบ นายสุธี โก
สิทธิ์) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/80 

คน 

23,700 1 ครั้ง/
80 คน 

23,700       

2 พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริและเพ่ิม
มูลคาภูมิปญญาทองถิ่น (ผูรับผิดชอบ ศูนยบม
เพาะธุรกิจชุมชน) ควจ. 

2ครั้ง/1
วัน/60 

คน 

50,000     2ครั้ง/1
วัน/60 

50,000   

3 การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย
วางแผนและประกันคุณภาพ) ควจ. 

 1 ครั้ง/
1วัน/40 

คน 

25,000 1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

25,000       

4 การเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางย่ังยืน เพ่ือ
ชุมชนท่ีนาอยู พ้ืนท่ีอําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000 1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000       

5 การประยุกตใชจุลินทรียเพ่ือการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม (ผูรับผิดชอบ ดร.สุจิตกัลยา มฤค
รัฐอินแปลง, ผศ.ศิริรัตน ศิรพิรวิศาล, อ.ชุติมา 
แกวกระจาย, อ.พัชรี สินธุนาวา, อ.ธนิดา ยง
ยืน, นาย ชนะพล มูลจันทร ) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

18,000   1 ครั้ง/
1วัน/
30 คน 

18,000     

6 การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลเพ่ือ
การเกษตร (ผูรับผิดชอบ นางสาวศิรประภา ดี
ประดิษฐ) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 
 

18,000   1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน 

18,000     
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

7 การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลใน
ครัวเรือน (ผูรับผิดชอบ นายอภิชิต กระจาง
เยา) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000   1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน 

18,000     

8 โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือการเรียนรู 
(ผูรับผิดชอบ นางนภารัตน  พุมพฤกษ) สวท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

50,000   1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน 

50,000     

9 ชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนว
พระราชดําริ  ครั้งท่ี 1 (ผูรับผิดชอบ นางสาว
สาธิยา  ลายพิกุน) สอศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

32,300 1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

32,300       

10 การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา
และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ. 

8ครั้ง/14
คน 

107,800  26,600  26,100  32,600  22,500 

11 อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ. 

1ครั้ง/20 
คน 

41,800     20 คน 41,800   

12 พัฒนาส่ือและอุปกรณการเรียนรูหองสมุด 
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ. 

10 
รายการ 

16,000      16,000   

13 พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ(ผูรับผิดชอบ 
ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ. 

1 หอง 34,400 1 หอง 19,400 1 หอง 15,000     

14 การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 
 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000       
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

15 สัมนาการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการ
สอน (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35 

คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

25,000       

16 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งท่ี 1 (ผูรับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35 

คน 

25,000   1ครั้ง/
1วัน/
40 คน 

25,000     

17 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งท่ี 2 (ผูรับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35 

คน 

25,000   1ครั้ง/
1วัน/
40 คน 

25,000     

รวมท้ังส้ิน  558,000  200,000  195,100  140,400  22,500 
 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการกําจัดผักตบชวา เพ่ือการอนุรักษน้ํา ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 23,700  
 1.1 คาตอบแทน 14,400  
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 1.2 คาใชสอยคาวัสดุ 9,300  
 -คาอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 -คาวัสดุในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,300 บาท 1,300  
2 พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริและเพ่ิมมูลคาภูมปิญญาทองถิน่ 50,000  

2.1 พัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ 30,000  
 2.1.1 คาตอบแทน 10,800  
 -คาตอบแทน 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 19,200  
 -คาบํารุงรถบัส 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 -คานํ้ามัน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 3,000 บาท 3,000  
 -คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 6,000  
 -คาอาหารวาง 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 4,200  
 -คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,100 บาท 4,100  

2.2 เพ่ิมมลูคาภูมิปญญาทองถิน่ 20,000  
 2.2.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทน 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,200  
 คาบํารุงรถตู 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 3,000  
 คาอาหารวาง 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,100  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,200 บาท 2,200  

3 การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25,000  
 3.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 14,200  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 500  บาท 500  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 50  บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มื้อๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 4,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
4 การเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางย่ังยืน เพ่ือชุมชนท่ีนาอยู พ้ืนท่ีอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18,000  
  4.1 คาตอบแทน 9,000  
 คาวิทยากร 3 คน 1 คน 3,000 บาท 9,000  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,000  
 คาอาหารวาง 40 คน 2 มื้อ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คน 1 มื้อ 50 บาท 2,000  
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้งๆละ 4,200 บาท 4,200  
5 การประยุกตใชจุลนิทรียเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 18,000  
 5.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  1,500  
 คาวัสดุอุปกรณ 1 งาน 1 ครั้งๆละ 9,300 บาท 9,300  
6 การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลเพ่ือการเกษตร 18,000  
 6.1 คาตอบแทน 4,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
 6.2 คาวัสดุ 13,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 13,800 บาท 13,800  
7 การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลในครัวเรือน 18,000  
 7.1 คาตอบแทน 4,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 7 ช่ัวโมง 600 บาท 4,200  
 7.2 คาวัสดุ 13,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 13,800 บาท 13,800  

8 โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการเรียนรู 50,000  
 8.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       46,400  
 คานํ้ามัน 3 ครั้งๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 800 บาท 2,400  
 คําบํารุงรักษารถยนต 3 ครั้งๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 500 บาท 1,500  
 คาเบ้ียเลี้ยง 3 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 240 บาท 720  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 วัสดุสาํหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 งานๆ ละ 39,800 บาท 35,180  
 ปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 600 บาท 600  
9 ชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ  คร้ังท่ี 1 32,300  
 9.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,100  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน   40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 40 ชุดๆละ 100 บาท 4,000  

 คาวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 10,500 บาท 10,500  
 คานํ้ามัน/คาพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,000 บาท 3,000  

10 การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 107,800  
 10.1 คาตอบแทน  42,000  
 คาตอบแทนวิทยากร  8 คนๆละ 10 ช่ัวโมงๆละ 525 บาท 42,000  
 10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       65,800  
 คาเบ้ียเลีย้ง /คาเชาท่ีพัก/ คาเชา

สถานท่ี/คาเสื่อมรถ/คาเชารถ ฯลฯ 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 33,800 บาท 33,800  

 ซื้อวัสด ุ/คานํ้ามัน/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 32,000 บาท 32,000  
11 อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 41,800  
 11.1 คาตอบแทน  21,600  
 คาตอบแทนวิทยากร  1 คนๆละ 18 ชมๆละ 600 บาท 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชมๆละ 300 บาท 10,800  
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,200  
 คาเบ้ียเลีย้ง /คาเชาท่ีพัก/ คาเชา

สถานท่ี/คาเสื่อมรถ/คาเชารถ ฯลฯ 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 9,400 บาท 9,400  

 คาวัสด ุ/คานํ้ามัน/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 10,800 บาท 10,800  
12 พัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนรูหองสมุด 16,000  
 12.1 คาวัสดุ  16,000  
 ซื้อวัสด ุ/คานํ้ามัน/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 16,000 บาท 16,000  

13 พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ 34,400  
 13.1 คาใชสอยและคาวัสดุ  34,400  
 คาเบ้ียเลีย้ง /คาเชาท่ีพัก/ คาเชา

สถานท่ี/คาเสือ่มรถ/คาเชารถ ฯลฯ 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,400 บาท 3,400  

 ซื้อวัสด ุ/คานํ้ามัน/ถายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 31,000 บาท 31,000  
14 การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  30,000  
 14.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  
 14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คาเชาสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,300 บาท 5,300 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
15 สัมมนาการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการสอน  25,000  
 15.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 15.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาเชาสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,500 บาท 4,500  

16 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง คร้ังท่ี1 25,000  
 16.1 คาตอบแทน       7,200  

 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       17,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 960  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,640 บาท 1,640  

17 ศิลปกรรมเกาเลาเร่ือง คร้ังท่ี2 25,000  
 17.1 คาตอบแทน       7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 960  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,140 บาท 2,140  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  558,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเก่ียวเนื่องกับการศึกษาทางไกลไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
2. พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษา มีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวิชาชีพ  
3. เยาวชนและบุคคลท่ัวไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากเหงาของสังคมไทย 

ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง 
4. เยาวชนและบุคคลท่ัวไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดท้ังในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและในชวงวิกฤตตางๆ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1.1  จํานวนผูเขารับบริการ 
      9.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
      9.1.3  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
      9.1.4  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                9.1.5 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

9.1.6  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 
          9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
               9.2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
               9.2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    9.3 วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ 
9.3.2  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161435207100 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามรูความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพ่ือศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูเขารับบริการ 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3.จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:      งบประมาณแผนดิน 
วงเงินงบประมาณ:      605,700  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา      ผูรับผดิชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหสมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญา รวมพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถ่ิน” 

จากผลสํารวจความตองการในการบริการวิชาการ 5 หนวยงานไดจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดแก  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 28 กิจกรรม ดังนี้ คือ  1)จิตสํานึกพลเมืองกับพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย2)
อบรมศิลปะการเขียนพูกันจีน 3)เผยแพรความรูทางกฎหมายสูชุมชน 4)Learning English Through Activities 5)
อบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ  6)การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือตอยอดการเรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน 7)
ดนตรี-นาฏศิลปชุมชน เรื่องเสวนาวิชาการประกอบการสาธิตดนตรีและนาฏศิลป “อยุธยา – อุษาคเนย  8)อบรมเชิง
ปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน  9)ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถ่ิน              
10)พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน  11)คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับเด็กและเยาวชน 12)โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุนท่ี 6  13)การพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่อง 
พลังงานไฟฟาและการอนุรักษพลังงานไฟฟา  14)คายคณิตศาสตร 15)นักวิทยาศาสตรนอย 16)เปดโลกความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารสูเยาวชน 17)อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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18)สงเสริมกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก  19)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 1  20)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 2  21)อยุธยา
ศึกษาสัญจร รุนท่ี 3  22)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 4  23)ลักษณะผูนําเยาวชน  24)ยุววิจัยประวัติศาสตร 25)อบรม 
up to me  26)ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 1  27ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 2  28)อบรมการตอตาน
และปองกันการคามนุษย  

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายในมีสวนรวม
ดําเนินการโดยมอบหมายใหสาขาวิชาและหนวยงานภายในเปนผูดําเนินการตั้งแตการจัดซ้ือจัดจางจน ถึงการ
ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร เปนการพัฒนา
ตามศาสตร รวมท้ังสอดคลองตามตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของของแตละหนวยงาน โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางแทจริง 
 

  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเก่ียวเนื่องกับการศึกษา

ทางไกลไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียน

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวิชาชีพ
และมีอุดมการณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน  

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม         
อันเปนรากเหงาของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง 

4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชไดท้ังในการดําเนินชีวิตประจําวันและในชวงวิกฤตตางๆ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 15  จํานวนผูเขารับบริการ  

  ตัวชี้วัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    
                               ตัวชี้วัดท่ี 17 จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา  

  ตัวชี้วัดท่ี 19  ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร 
                                      ทางการศึกษา  
  ตัวชี้วัดท่ี 20  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                     ตัวชี้วัดท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม  เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  
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5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 28 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม 1,710 คน/รุน 
1.3 จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 นักเรียนและนักศึกษา มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85 
    2.2 นักเรียนและนักศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 

2.3 นักเรียนและนักศึกษา มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  41.47   เปนเงิน   251,200    บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  33.37  เปนเงิน   202,100    บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 18.56   เปนเงิน   112,400   บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ    6.60   เปนเงิน    40,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จิตสํานึกพลเมืองกับพลังขับเคลือ่นประชาธิปไตย 

(ผูรับผิดชอบ อาจารย  
 ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

23,700 1 ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

23,700       

2 อบรมศิลปะการเขียนพูกันจีน 
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน) คมส. 

2ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

23,700 2ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

23,700       

3 เผยแพรความรูทางกฎหมายสูชมุชน(ผูรับผิดชอบ 
อาจารยพินิจ  ศรีสวัสด์ิ , อาจารยชยกฤต โรจนนภากุล 
, อาจารยการญจนา สุขาบูรณ) คมส. 

 1 ครั้ง/
1วัน/50 

คน 

23,000 1 ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

23,000       

4 Learning English Through Activities (ผูรับผิดชอบ 
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/80 

คน 

24,400 1 ครั้ง/1
วัน/80 

คน 

24,400       

5 อบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ 
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสุกัลยา คงประดิษฐ) คมส. 

2 ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

23,700 2 ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

23,700       

6 การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือตอยอดการ
เรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน(ผูรับผิดชอบอาจารยประจํา
กลุมวิชาภูมิศาสตร)  คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/35 

คน 

23,700 1 ครั้ง/1
วัน/35 

คน 

23,700       

7 ดนตรี-นาฏศิลปชุมชน เร่ืองเสวนาวิชาการประกอบการ
สาธิตดนตรีและนาฏศิลป “อยุธยา – อุษาคเนย
(ผูรับผิดชอบ อาจารยอุมาภรณ กลาหาญ) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

23,700   1 ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

23,700     

8 อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 
(ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย) คมส. 

2ครั้ง/1
วัน/150 

คน 
 

23,700   2ครั้ง/1
วัน150 
คน 

23,700     
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
9 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น 

(ผูรับผิดชอบ อาจารยอรพิมพ สุขสุวรรณ) คมส.
  

2 ครั้ง/1
วัน/35

คน 

23,700   2 ครั้ง/1
วัน/35

คน 

23,700     

10 พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน 
(ผูรับผิดชอบ ดร. กาวี ศรีรัตน ) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

23,700     1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

23,700   

11 คายภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนสาํหรับเด็กและเยาวชน 
(ผูรับผิดชอบ อาจารยศุภฤกษ   
แกวศรีงาม) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/50

คน 

23,700     1 ครั้ง/1
วัน/50

คน 

23,700   

12 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัคร
มัคคุเทศกประจําชมุชน รุนท่ี 6 
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกนั
คุณภาพ) ควจ. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000   
1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000     

13 การพัฒนาความรู ความเขาใจเร่ือง พลังงานไฟฟาและ
การอนุรักษพลังงานไฟฟา(ผูรับผิดชอบ ผศ. พิเชษฐ ศรี
สังขงาม 
, อาจารยกรุง ลือวัฒนา 
,อาจารยพัชรพล เถาพิทักษกุล) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000 1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000   

 

   

14 คายคณิตศาสตร(ผูรับผิดชอบ นางสาวสิรีพัชร แสง
สวาง ) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000   1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000     

15 นักวิทยาศาสตรนอย(ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา  
สาธุพันธ ) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000 1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000       

16 เปดโลกความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
อาหารสูเยาวชน(ผูรับผิดชอบ นางสาวจันทรเพ็ญ  มะลิ
พันธ ) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000   1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000     
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
17 อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  (ผูรับผิดชอบ ผ.ศ. ชัชฎาพร   องอาจ) ควท. 
1 ครั้ง/1
วัน/90

คน 

18,000 1 ครั้ง/1
วัน/90

คน 

18,000       

18 สงเสริมกีฬาและนนัทนาการเด็กเล็ก  (ผูรับผิดชอบ ผศ.
วัชรินทร  เสมามอญ) คคศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/60

คน 

20,000   1 ครั้ง/1
วัน/60

คน 

20,000     

19 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 1  (ผูรับผิดชอบนายพัฑร 
แตงพันธ)  สอศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000   1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000     

20 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 2  (ผูรับผิดชอบนายพัฑร 
แตงพันธ)  สอศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000   1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000     

21 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 3  (ผูรับผิดชอบนายพัฑร 
แตงพันธ)  สอศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000     1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000   

22 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 4  (ผูรับผิดชอบนายพัฑร 
แตงพันธ)  สอศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000       1 ครั้ง/1
วัน/100

คน 

10,000 

23 ลักษณะผูนําเยาวชน (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ. 

1 ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000 1 ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000       

24 ยุววิจัยประวัติศาสตร (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ. 

1 ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000     1 ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000   

25 อบรม up to me (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000     1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000   
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
26 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 1 (ผูรับผิดชอบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 
1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000 1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000       

27 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 2 (ผูรับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000   1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000     

28 อบรมการตอตานและปองกันการคามนุษย 
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000       1 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000 

รวมท้ังสิ้น  605,700  251,200  202,100  112,400  40,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งบอุดหนุน 605,700  
1  จิตสํานึกพลเมืองกับพลังขับเคลือ่นประชาธิปไตย 23,700  
 1.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากรคาตอบแทน

วิทยากร 
2 
2 

คนๆ ละ 
คนๆ ละ 

6 
6 

ชม.ๆ ละ 
ชม.ๆ ละ 

600 
300 

บาท 
บาท 

7,200 
3,600 

 

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,900  
 คาอาหารกลางวัน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาจางทําเอกสาร 

50 
50 
1 

คนๆ ละ 
คนๆ ละ 
เรื่อง 

1 
2 
50 

มื้อๆ ละ 
มื้อๆ ละ 
ชุดๆ ละ 

50 
30 
50 

บาท 
บาท 
บาท 

2,500 
3,000 
2,500 

 

 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,900 บาท 4,900  
2 อบรมศิลปะการเขียนพูกันจีน 23,700  
 2.1 คาตอบแทน 18,000  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 300 บาท 3,600  
 2.2 คาวัสดุ   5,700  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,700 บาท 5,700  

3 เผยแพรความรูทางกฎหมายสูชมุชน 23,000  
 3.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,200  
 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,700 บาท 4,700  

4 Learning English Through Activities 24,400  
 4.1 คาตอบแทน 18,000  
 คาวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 18,000  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 6,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,600 บาท 3,600  

5  อบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ 23,700  
 5.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,300  
 คาจางพิมพเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 1,000 แผนๆ ละ 8.56 บาท 8,560  

 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1,850 แผนๆ ละ 40 สต. 740  
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6 การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือตอยอดการเรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน 23,700  
 6.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,300  
 คาอาหารกลางวัน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 1,750  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,750  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,800 บาท 5,800  

7 ดนตรี-นาฏศิลปชุมชน เร่ืองเสวนาวิชาการประกอบการสาธิตดนตรีและนาฏศิลป “อยุธยา – อุษาคเนย 23,700  
 7.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,300  
 คาพาหนะ 2 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,000 บาท 6,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,300 บาท 3,300  
8 อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 23,700  
 8.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน คนๆ ละ 8 ชม.ๆ ละ 1 บาท 14,400  
 8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,300  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150  คนๆ ละ 1  มื้อๆ ละ 25 บาท 3,750  
 คาเบ้ียเลี้ยง  2 คน คนๆ ละ 1  ครั้งๆ ละ 240 บาท 480  
 คาพาหนะ/คานํ้ามัน 1 คัน คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,070 บาท 4,070  
9 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น  23,700  
 9.1 คาตอบแทน 11,200  
 คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 8 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 16 ชม.ๆ ละ 25 บาท 1,600  
 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,500  
 คาพาหนะ/คานํ้ามัน 1 คัน คันๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 250 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 12,000 บาท 12,000  

10 พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน 23,700  
 10.1 คาตอบแทน  15,000  
 คาตอบแทนวิทยากร  3 คนๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 คาตอบแทนวิทยกรภายนอก 1 คนๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 6,000  
 10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 8,700  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,700 บาท 2,700  

11 คายภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนสาํหรับเด็กและเยาวชน 23,700  
 11.1 คาตอบแทน  14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,300  
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 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 2,500  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,300 บาท 3,300  

12 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุนท่ี 6 30,000  
 12.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากร(วันท่ี1) 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร(วันท่ี2) 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 19,200  
 คาจางเหมารถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 4 เลมๆ ละ 100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,000 บาท 1,000  

13 การพัฒนาความรู ความเขาใจเร่ือง พลังงานไฟฟาและการอนุรักษพลังงานไฟฟา 18,000  
 13.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 14,400  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 7,600 บาท 7,600  

14 คายคณิตศาสตร 18,000  
 14.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 3  คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,200  
 อาหารกลางวัน 40  คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40  คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คานํ้ามัน  1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คาบํารุงรถ 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,200 บาท 1,200  

15 เปดโลกความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารสูเยาวชน 18,000  
 15.1 คาตอบแทน 4,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1  คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4,200  
 15.2 คาวัสดุ 13,800  
 คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  
 คาวัตถุดิบสาํหรับใชจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,800 บาท 11,800  
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16 นักวิทยาศาสตรนอย 18,000  
 16.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 5,400  
 16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,600  
 คาอาหารวาง 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,000  
 คาเอกสารและวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,600 บาท 11,600  

17 อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,000  
 17.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2  คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 คาเบ้ียเลี้ยง 1 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 240 บาท 240  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 90  คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,500  
 คาอาหารกลางวัน     90  คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 2,700  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,360 บาท 2,360  
 คาถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  

18 สงเสริมกีฬาและนนัทนาการเด็กเล็ก   20,000  
 18.1 คาตอบแทน 16,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 600 6 ช.ม 600 3,600 บาท 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 5 คน 300 6 ช.ม 300 1,800 บาท 9,200  
 18.2 คาวัสดุ 3,600  
 คาวัสด/ุคาถายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  

19 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 1 10,000  
 19.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 คานํ้ามัน/คาพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
20 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 2 10,000  
 20.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 คานํ้ามัน/คาพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
21 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 3 10,000  
 21.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 คานํ้ามัน/คาพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
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22 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนท่ี 4 10,000  
 22.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  

 คานํ้ามัน/คาพาหนะ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
23 ลักษณะผูนําเยาวชน 30,000  
 23.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  23.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 6,300  
 คาอาหารกลางวัน  45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท 7,200  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 1 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 240  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 700 บาท 700  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,360 บาท 2,360  

24 ยุววิจัยประวัติศาสตร 30,000  
 24.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 24.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 5,600  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 8,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,900 บาท 2,900  

25 อบรม up to me 25,000  
 25.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 25.2 คาใชสอย 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 960  
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รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,540 บาท 3,540  

 
26 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 1 25,000  
 26.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  

27 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนท่ี 2 25,000  
 27.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 80 บาท 3,200  
 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  

28 อบรมการตอตานและปองกันการคามนุษย 30,000  
 28.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 28.2 คาใชสอย 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 75 บาท 3,000  
 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 960  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 900 บาท 900  
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,140 บาท 4,140  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 605,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางดานวิทยาการตางๆ 

2. เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูในกระบวนการใหบริการวิชาการ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
9.1.1  จํานวนผูเขารับบริการ 

      9.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
      9.1.3  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
      9.1.4  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                9.1.5 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

9.1.6  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 
          9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
               9.2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
               9.2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    9.3 วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ 
9.3.2  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161435207200 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามรูความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพ่ือศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/ผูบรหิารท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:     งบประมาณแผนดิน  
วงเงินงบประมาณ:     803,800 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหสมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญา รวมพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถ่ิน”การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถือวาเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งทางวิชาการ มีบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ ตลอดจนมีศิษยเกาท่ีมีอาชีพครูอาจารยจํานวนมาก ทําใหโครงการนี้มีการจัดอยางตอเนื่อง และ
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายในท้ังคณะวิชา สถาบัน และสํานักท่ีทําหนาท่ีใหความรูและพัฒนาครูอยางสมํ่าเสมอ 4 
หนวยงาน ดังนี้ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักวิทยบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
จํานวนกิจกรรมท้ังหมด 28 กิจกรรม ดังนี้ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล2)วัดไชย
วัฒนาราม:มรดกสถาปตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา3)อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชนครั้งท่ี2  

4)ทักษะการสืบคนสารสนเทศ 5)การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน สําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ี อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6)การประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 7)วิธีการสอนแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร 8)การพัฒนาการ
จัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 9)อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “English Camp for Ayutthaya Community and ASEAN Citizenship” 10)อบรมครูผูสอน
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กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมเติมความรูดานประวัติศาสตรสําหรับการสอนประวัติศาสตร
ระดับประถมและมัธยมศึกษา “ประวัติศาสตรคูครูไทย” 11)อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนรักสื่อ เปดประตูสูอาเซียน 
12)การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก 13)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อCAI สําหรับครูคณิตศาสตร14)อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 15)พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
และการจัดการเรียนรูสําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล16)อบรมจิตตปญญา “เครื่องมือการเขาถึงผูเรียน”17)การ
พัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพ่ือการศึกษาในทองถ่ิน  18)อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด 19)การ
ติดตั้งและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 20)กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 21)
กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 22)กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา
สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 23)กิจกรรมพัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 24)ธรรมะอารมณดี ครั้งท่ี 1 25)ธรรมะอารมณดี ครั้งท่ี 2 26) อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียน

บทความวิชาการอยางไรใหไดตีพิมพ” รุนท่ี 1 27)พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม 28)การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพแกครู 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายในมีสวนรวม
ดําเนินการโดยมอบหมายใหสาขาวิชาและหนวยงานภายในเปนผูดําเนินการตั้งแตการจัดซ้ือจัดจางจน   กระท่ังการ
ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการพระราชดําริสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรแตละหนวยงาน และเปนการ
พัฒนาตามศาสตรของแตละคณะ โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
2. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
3. เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอนในรายวิชาตางๆดวยสื่อและเครื่องมือท่ีทันสมัย 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 15  จํานวนผูเขารับบริการ  

  ตัวชี้วัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    
                               ตัวชี้วัดท่ี 17 จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา  

  ตัวชี้วัดท่ี 19  ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร 
                                      ทางการศึกษา  
  ตัวชี้วัดท่ี 20  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                     ตัวชี้วัดท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม  เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  
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5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 35 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม 1,490 คน/รุน 
1.3 จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85 
    2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  42.68  เปนเงิน    343,100 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  33.38  เปนเงิน   268,300 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 23.94  เปนเงิน   192,400 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อบรมเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีสากล (ผูรับผิดชอบ อาจารยประจําสาขาดนตรี
สากล) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

23,700   1 ครั้ง/
50 คน 

23,700     

2 วัดไชยวัฒนาราม : มรดกสถาปตยกรรมความทรงจํา
พระนครศรีอยุธยา (ผูรับผิดชอบ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร) คมส. 

1ครั้ง/1
วัน/80 

คน 

23,700   1 ครั้ง/
80 คน 

23,700     

3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชน  
คร้ังท่ี2 (ผูรับผิดชอบ อ. ฤตพชรพร ทองถนอม,รศ. 
อมรา กล่ําเจริญ, ผศ.ดร. สุมิตร เทพวงศ    อ. 
วิชชุลดา ตันประเสริฐ, อ. ธิดารัตน  ภูมิวัฒนะ                                                         
อ. ณัฐพร  นิรังสรรค ) คมส. 

 2 ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

23,700   2 ครั้ง/
30 คน 

23,700     

4 ทักษะการสืบคนสารสนเทศ (ผูรับผิดชอบ อาจารย
ทัศนี สุทธิวงศ) คมส. 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

23,700     1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

23,700   

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถาม
ออนไลน สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี 
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสุวรรณ อาคงหาญ) ควท. 

1 ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

18,000 1 ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

18,000       

6 การประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน(ผูรับผิดชอบสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร) ควท. 

1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000 1 ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000       

7 วิธีการสอนแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผลการเรียนรูของ
ผูเรียนตามหลักสูตร(ผูรับผิดชอบ นางสาวรัชดาภรณ 
ตัณฑิกุล) คคศ. 

1 ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

20,000   1 ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

20,000     

8 การพัฒนาการจัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับ 2 ครั้ง/1 20,000 2 ครั้ง/1 20,000       
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ครูผูสอนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน(ผูรับผิดชอบ ดร.ชมพูนุท  สขุหวาน ,
ผศ.สุวัฒน  ทับทิมเจือ,อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ ,อ.
ภูษณิศา สุวรรณศิลป) คคศ. 

วัน/25 
คน 

วัน/25 
คน 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “English Camp for 
Ayutthaya Community and ASEAN Citizenship” 
(ผูรับผิดชอบ อ.ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ,อ.ภัธภร หลั่ง
ประยูร,อ.รักษมน รักงาม,อ.นฤมล ตันติชาติ,อ.เนตร
นิภา ชาอาย,อ.กรกนก ประทุมสวุรรณ) คคศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/30คน 

20,000   1 ครั้ง/1
วัน/30

คน 

20,000     

10 อบรมครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เพ่ิมเติมความรูดานประวัติศาสตรสําหรับ
การสอนประวัติศาสตรระดับประถมและมัธยมศึกษา 
“ประวัติศาสตรคูครูไทย” (ผูรับผิดชอบผศ.สุนทร 
โภชฌงค,อ.ปยะ มีอนันต,อ.นรเศรษฐ เตชะ,อ.สมกมล 
กาญจนพิบูลย) คคศ. 

1 ครั้ง/2
วัน/40คน 

20,000   2 ครั้ง/1
วัน/40

คน 

20,000     

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนรักสื่อ เปดประตูสู
อาเซียน (ผูรับผิดชอบอ.ภัทราวรรณ       จันทร
เนตร) คคศ. 

1 ครั้ง/1
วัน/30คน 

20,000   2 ครั้ง/1
วัน/30

คน 

20,000     

12 การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก 
(ผูรับผิดชอบ ดร.วริสรา จุยดอนกลอย,       ดร.กิ่ง
สร เกาะประเสริฐ) คคศ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

20,000   1ครัง้/1
วัน/40 

คน 

20,000     

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสรางสื่อCAI สําหรับครู
คณิตศาสตร(ผูรับผิดชอบนางเย็นใจ  สุวานิช) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

20,000     2ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

20,000   

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทาง
การศึกษาบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต(ผูรับผิดชอบ 
ผศ.สุวิทย  ไวยกุล) คคศ. 

1ครั้ง/4
วัน/30 

คน 

20,000     4ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

20,000   
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

15 พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู
สําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล(ผูรับผิดชอบ อ.
จันจิรา หาวิชา อ.หนึ่งฤทัย  
ชวนะลิขกิร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดํารง) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/40 

คน 

20,000     
2ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

20,000   

16 อบรมจิตตปญญา “เคร่ืองมือการเขาถึงผูเรียน” 
(ผูรับผิดชอบ ดร.สุภัทรา  คงเรือง) คคศ. 

1ครั้ง/2
วัน/30 

คน 

18,700     2ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

18,700   

17 การพัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพ่ือ
การศึกษาในทองถิ่น                    (ผูรับผิดชอบ
นางนภารัตน  พุมพฤกษ) สวท. 

1โรงเรียน 
 

30,000 1โรงเรียน 
 

30,000  
     

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด(ผูรับผิดชอบ
นางนภารัตน  พุมพฤกษ) สวท. 

2ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

27,200   2ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

27,200     

19 การติดต้ังและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
(ผูรับผิดชอบนางสาวฐิติรัตน ขาวบริสุทธิ์,  
นายอนนต พงษสวัสด์ิ, นายมานชิ โชติชวง) สวท. 

1ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

 
27,100 

1ครั้ง/1
วัน/30 

คน 

 
27,100  

     

20 กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม
อยุธยา คร้ังท่ี 1 (ผูรับผิดชอบนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
) สอศ. 

1ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

35,000   1ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

35,000     

21 กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม
อยุธยา คร้ังท่ี 2 (ผูรับผิดชอบนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
) สอศ. 

1ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

35,000   1ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

35,000     

22 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 
(ผูรับผิดชอบนางสาวสาธิยา  ลายพิกุน) สอศ. 

1ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/100 

คน 

25,000 
 

     

23 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 2 

1ครั้ง/1
วัน/100 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/100 

25,000 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

(ผูรับผิดชอบนางสาวสาธิยา  ลายพิกุน) สอศ. คน คน 
24 ธรรมะอารมณดี คร้ังท่ี 1 

(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 
1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000 
 

     

25 ธรรมะอารมณดี คร้ังท่ี 2 
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   
 

 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   

26 อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียนบทความวิชาการ
อยางไรใหไดตีพิมพ” รุนท่ี 1 
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

3ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

150,000 3ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

150,000 
 

     

27 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม 
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   
 

 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   

28 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก
ครู(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   
 

 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

30,000   

รวมท้ังสิ้น  803,800  343,100  268,300  192,400  - 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบดําเนินงาน 803,800  
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล 23,700  
 1.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 18,300  
 คาพาหนะ 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 6,800 บาท 6,800  
2 วัดไชยวัฒนาราม : มรดกสถาปตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา 23,700  
 2.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 18,300  
 คาพาหนะ 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 คาอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 8,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 7,300 บาท 7,300  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชน คร้ังท่ี2 23,700  
 3.1 คาตอบแทน 18,000  
 คาตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 18,000  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,700  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 28 บาท 4,200  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 1,500 บาท 1,500  

 
4 ทักษะการสืบคนสารสนเทศ 23,700  
 4.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,500  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คาหองปฏิบัติการ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 6,500  6,500  
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี อําเภอบาง

บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
18,000  

 5.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากรคนท่ี 1  1 คนๆ ละ 14 ชม.ๆ ละ 600 บาท 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากรคนท่ี 2 1 คนๆ ละ 14 ชม.ๆ ละ 300 บาท 4,200  
 5.2 คาใชสอย 5,400  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 44 บาท 2,640  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 23 บาท 2,760  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
6 การประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 18,000  
 6.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,700 บาท 3,700  

7 วิธีการสอนแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร 20,000  
 7.1 คาตอบแทน 9,000  
 คาตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท 1,800  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท 3,600  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 7,400 บาท 7,400  

8 การพัฒนาการจัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

20,000  

 8.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 8.2 คาวัสดุ 5,600  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,600 บาท 5,600  
9 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “English Camp for Ayutthaya Community and ASEAN Citizenship” 20,000  
 9.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท 9,000  
 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       7,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 1,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,600 บาท 5,600  

10 อบรมครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมเติมความรูดานประวัติศาสตรสําหรับการสอน
ประวัติศาสตรระดับประถมและมธัยมศึกษา “ประวัติศาสตรคูครูไทย” 

20,000  

 10.1 คาตอบแทน        7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร  1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       12,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท 3,600  
 คาเชารถ 2 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 6,200 บาท 6,200  

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนรักสื่อเปดประตูสูอาเซียน 20,000  
 11.1 คาตอบแทน  7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 2,100  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 10,700 บาท 10,700  

12 การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก 20,000  
 12.1 คาตอบแทน        7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       12,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 2,400  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 10,400 บาท 10,400  

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสรางสื่อCAI สําหรับครูคณิตศาสตร 20,000  
 13.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,600  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,000 บาท 2,000  

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 20,000  
 14.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 24 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 20 บาท 4,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 800 บาท 800  

15 พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรูสําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 20,000  
 15.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 300 บาท 3,600  
 15.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,200  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท 4,800  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,400 บาท 4,400  

16 อบรมจิตตปญญา “เคร่ืองมือการเขาถึงผูเรียน” 18,700  
 16.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,300  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท 3,600  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 700 บาท 700  

17 การพัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพ่ือการศึกษาในทองถิ่น 30,000  
 17.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 คานํ้ามันรถยนต 6 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 1,000 บาท 6,000  
 คาบํารุงรักษารถยนต 6 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 500 บาท 3,000  
 คาเบ้ียเลี้ยง 6 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 1,440  
 วัสดุสาํหรับจดังาน 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 18,560 บาท 18,560  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 ปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด 27,200  
 18.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 18.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท 8,000  
 วัสดุสาํหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 งานๆ ละ 7,400 บาท 7,400  
 ปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 600 บาท 600  

19 การติดต้ังและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 27,100  
 19.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชมๆ ละ 600 บาท 14,400  
 19.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,700  
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100  
 คาอาหารกลางวัน  30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 3,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 30 เลมๆ ละ 100 บาท 3,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 30 ใบๆ ละ 20 บาท 600  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 5 เลมๆ ละ 100 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 3,500 บาท 3,500  

20 กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา คร้ังท่ี 1 35,000  
 20.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท 1,800  
 20.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 29,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 40 บาท 2,000  

 คาวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 18,300 บาท 18,300  
21 กิจกรรม เพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา คร้ังท่ี 2 35,000  
 21.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท 1,800  
 21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 29,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 40 บาท 2,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 18,300 บาท 18,300  

22 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 25,000  
 22.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000  
 คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,000  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 100 ชุดๆ ละ 50 บาท 5,000  

 คาวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
23 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 2 25,000  
 23.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 7,000  
 คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 10,000  

 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
1 ครั้งๆ ละ 100 ชุดๆ ละ 50 บาท 5,000  

 คาวัสดุจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 2,000 บาท 2,000  
24 ธรรมะอารมณดี คร้ังท่ี 1 30,000  

 24.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 24.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  
25 ธรรมะอารมณดี คร้ังท่ี 2 30,000  

 25.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 25.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 80 บาท 3,200  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  
26 อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียนบทความวิชาการอยางไรใหไดตีพิมพ” รุนท่ี 1 150,000  

 26.1 คาตอบแทน 24,000  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 600 บาท 24,000  
 26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 126,000  
 คาอาหาร 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท 37,500  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 7,500  
 คาท่ีพัก 30 หองๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,500 บาท 45,000  
 คาเชาเหมารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 35,000 บาท 35,000  
 คาวัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
27 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม 30,000  
 27.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาเบ้ียเลี้ยง 3 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 720  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,080 บาท 5,080  

28 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแกครู 30,000  
 28.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
  28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาเบ้ียเลี้ยง 3 คนๆละ  1 วันๆละ 240 บาท 720  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,080 บาท 5,080  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 803,800   
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาการทํางานในดานทางการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

9.1.1  จํานวนผูเขารับบริการ 
      9.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
      9.1.3  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
      9.1.4  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                9.1.5 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

9.1.6  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 
          9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
               9.2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
               9.2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    9.3 วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ 
9.3.2  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161435207300 โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามรูความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพ่ือศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/ผูบรหิารท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:    งบประมาณแผนดิน  
วงเงินงบประมาณ:    759,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:    หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหสมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญา รวมพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความยั่งยืน” และสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถ่ิน” 
งานบริการวิชาการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนงานท่ีกลุมเปาหมายมีความตองการมาก เนื่องจากการใหบริการใน
โครงการนี้ สามารถนํามาตอยอดหรือพัฒนาอาชีพได จากผลสํารวจความตองการในการบริการวิชาการคณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น  30 กิจกรรม ดังนี้คือ 1)ความรูเก่ียวกับคดีปกครองทองถ่ินและการ
ปองกันปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  2)Muslim Way : Islamic Finance and Arabic 
Calligraphy  3)การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 1) 4)การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 2)   
5)เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ   6)การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของผูประกอบการ (SMEs 
Gear Up 2015)  7)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ และพาณิชยกรรม  8)พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9)พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรูทองถ่ิน
แกอาสาสมัคร  สาธารณสุขประจําหมูบาน 10)การผลิตผลิตสบูและยาหมองท่ีมีสวนประกอบของสมุนไพร  11)การ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรมหัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ  12)การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวย
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ผักตบชวา 13)การปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน (ผูรับผิดชอบ คณาจารยประจําสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ควท. 14)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งท่ี 1  15)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งท่ี 2  16)อบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งท่ี 3  17)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งท่ี 4 18)แนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน  19)การสรางแหลง
เรียนรูในชุมชน  20)อาเซียนกับชุมชน  21)การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  22)กระบวนการการทํางานเปนทีม  23)
การจัดการน้ําเม่ือเกิดภัยแลง  24)การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน 25)สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู  26)
หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ  27)กฎหมายในชีวิตประจําวัน  28) เปดโลกจุลินทรีย(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 29) 
ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ  30)การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายในมีสวนรวม
ดําเนินการโดยมอบหมายใหสาขาวิชาและหนวยงานภายในเปนผูดําเนินการตั้งแตการจัดซ้ือจัดจางจนถึงการ
ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร เปนการพัฒนาตาม
ศาสตร รวมท้ังสอดคลองตามตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของของแตละหนวยงาน โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางแทจริง 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
3. เพ่ือใหความรูในดานตางๆท่ีเปนประโยชนตอการสรางงาน สรางรายได และการดํารงชีวิต 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 15  จํานวนผูเขารับบริการ  

  ตัวชี้วัดท่ี 16  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    
                               ตัวชี้วัดท่ี 17 จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา  

  ตัวชี้วัดท่ี 19  ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร 
                                      ทางการศึกษา  
  ตัวชี้วัดท่ี 20  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                     ตัวชี้วัดท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม 
           ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม  เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 30 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม 1,205 คน/รุน 
1.3 จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85 
    2.2 นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 

2.4 นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   48.24  เปนเงิน   366,300  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ   25.15  เปนเงิน   191,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  16.72  เปนเงิน   127,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ   13.83  เปนเงิน      75,000  บาท 
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ความรูเกี่ยวกับคดีปกครองทองถิ่นและการปองกัน

ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น) 
คมส. 

1ครั้ง/  
1วัน/ 
50 คน 

23,700 1ครั้ง/  
1วัน/ 
50 คน 

23,700       

2 Muslim Way : Islamic Finance and Arabic 
Calligraphy (ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.นิพล  แสงศรี) 

1ครั้ง/1
วัน/90

คน 

23,700  1ครั้ง/1
วัน/90

คน 

23,700        

3 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 1) 
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกนั
คุณภาพ) ควจ. 

1ครั้ง/  
2วัน/ 
40คน 

27,000 1ครั้ง/  
2วัน/ 
40คน 

27,000       

4 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 2) 
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกนั
คุณภาพ) ควจ. 

1ครั้ง/  
2วัน/ 
40คน 

27,000     1ครั้ง/  
2วัน/ 
40คน 

27,000   

5 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ 
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกนั
คุณภาพ) ควจ. 

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

28,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

28,000       

6 การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของ
ผูประกอบการ (SMEs Gear Up 2015)  (ผูรับผิดชอบ 
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ) ควจ. 

  1ครั้ง/
1วัน/40

คน 

25,000     1ครั้ง/
1วัน/40

คน 

25,000     

7 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ และพาณิชยก
รรม (ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพ) ควจ. 

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000     1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

25,000   

8 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน อําเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูรับผิดชอบ อาจารยน
พา  ลีละศุภพงษ) ควท. 

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

46,170 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

46,170       
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
9 พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรู

ทองถิ่นแกอาสาสมัคร  สาธารณสุขประจําหมูบาน
(ผูรับผิดชอบ อ.วิปศยกร  คลายเกตุ) ควท. 

1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

18,000 1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

18,000       

10 การผลิตผลิตสบูและยาหมองท่ีมสีวนประกอบของ
สมุนไพร (ผูรับผิดชอบ อ.วุฒิพงษ  แปงใจ) ควท. 

1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000 1ครั้ง/1
วัน/40 

คน 

18,000       

11 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรม
หัตถกรรมทํามอืสรางอาชีพ (ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูชวยศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี) ควท. 
 

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000   1ครั้ง/1
วัน/40
บาท 

18,000     

12 การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวยผักตบชวา ( 
ผูรับผิดชอบ ดร.ยุพาภรณ จิโรภาสภาณุวงศ) ควท. 

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

18,000       

13 การปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน (ผูรับผิดชอบ 
คณาจารยประจําสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ควท. 

1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

18,000   1ครั้ง/1
วัน/50 

คน 

18,000     

14 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 1  (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ  ชื่นบุญ) สอศ.     

1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000       

15 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 2  (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ  ชื่นบุญ) สอศ.     

1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000     1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000   

16 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 3 (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ  ชื่นบุญ) สอศ.     

1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000  
 
 

 

   1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000   
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
17 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 4  (ผูรับผิดชอบ นายปท

พงษ  ชื่นบุญ) สอศ.     
1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000       1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000 

18 แนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน (สถาบันวิจัย
และพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000       

19 การสรางแหลงเรียนรูในชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000   1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000     

20 อาเซียนกับชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000       1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000 

21 การจัดการขยะมลูฝอยในชุมชน(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000 1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000       

22 กระบวนการการทํางานเปนทีม(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000   1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000     

23 การจัดการน้ําเมื่อเกิดภัยแลง(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000     1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000   

24 การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000       1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000 

25 สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

30,000 1ครั้ง/1
วัน/35

30,000       
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
คน คน 

26 หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

30,000       

27 กฎหมายในชีวิตประจําวัน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

28,730 1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

28,730       

28 เปดโลกจุลินทรีย(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 1ครั้ง/1
วัน/65

คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/65

คน 

30,000     

29 ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000   1ครั้ง/1
วัน/30

คน 

25,000     

30 การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 

1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000   1ครั้ง/1
วัน/35

คน 

25,000     

รวมท้ังสิ้น  759,300  366,300  191,000  127,000  75,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 ความรูเกี่ยวกับคดีปกครองทองถิ่นและการปองกันปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 23,700  
 1.1 คาตอบแทน 10,800  
 คาวิทยากร 6 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,900  
 คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,400 บาท 5,400  

2 Muslim Way : Islamic Finance and Arabic Calligraphy  23,700  
 2.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,500  
 คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม 90 คนๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 30 บาท 5,400  
 คาอาหารกลางวัน 90 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 5,400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ     5,700  

3 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 1)  27,000  
 3.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,600  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 50  บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มื้อๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครัง้   3,400 บาท 3,400  

4 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนท่ี 2)  27,000  
 4.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,600  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 50  บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มื้อๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง   3,400 บาท 3,400  

5 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ 28,000  
 5.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 13,600  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 500  บาท 500  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 50  บาท 2,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มื้อๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ - - 100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 3,900 บาท 3,900  

6 การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของผูประกอบการ (SMEs Gear Up 2015) 25,000  
 6.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,800  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 100  บาท 4,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มื้อๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง   3,800 บาท 3,800  

7 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ และพาณิชยกรรม 25,000  
 7.1 คาตอบแทน 14,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 14,400  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 10,600  
 คาจางทํารูปเลมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 40  เลมๆละ 50  บาท 2,000  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2  มือ้ๆละ  35 บาท 2,800  
 คาจัดทําเลมโครงการ 4 เลมๆละ   100 บาท 400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ   1,000 บาท 1,400  

8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 46,170  
 8.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       33,570  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,150  
 คาอาหารกลางวัน  45 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,500  
 คาเชาสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 18,820 บาท 18,820  

9 พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรูทองถิ่นแกอาสาสมัคร  สาธารณสุขประจําหมูบาน 18,000  
 9.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 9.2 คาใชสอย 14,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 1,500  
 คาอาหารกลางวัน  50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 3,500  
 คาจางจัดทําเอกสารปรกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 50 เลมๆ ละ 188 บาท 9,400  

10 การผลิตผลิตสบูและยาหมองท่ีมสีวนประกอบของสมุนไพร 18,000  
 10.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200   
 10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000   
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35  บาท 2,800   
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,000 บาท 6,000   

11 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรมหัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ 18,000  
 11.1 คาตอบแทน 7,200  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,800  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 3,200  
 คาวัสดุจดักิจกรรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,800 บาท 4,800  

12 การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวยผักตบชวา 18,000  
 12.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 14,400  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อ 50 บาท 2,000  
 คาอาหารวาง 40 คนๆละ 2 มื้อ 25 บาท 2,000  
 คาจางจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 งานๆละ 40 เลมๆละ 50 บาท 2,000  

 คาวัสดุประกอบโครงการ 1  ครั้งๆละ 1 งานๆละ 8,400 บาท 8,400  
13 การปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน 18,000  

 13.1 คาตอบแทน 5,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 5,400  
 13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,600  
 คาอาหารวาง    50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 คาจางปายไวนิล 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 คาเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 50 เลมๆ ละ 40 บาท 2,000  
 คาวัสดุประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 7,600 บาท 7,600  

14 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 1         25,000  
 14.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร   1 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
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 14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลม ๆละ 100 บาท 3,000  

 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 14,600 บาท 14,600  
15 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 2        25,000  
 15.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร   1 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 15.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลม ๆละ 100 บาท 3,000  

 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 14,600 บาท 14,600  
16 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 3        25,000  
 16.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร   1 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลม ๆละ 100 บาท 3,000  

 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 14,600 บาท 14,600  
17 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ คร้ังท่ี 4        25,000  
 17.1 คาตอบแทน 3,600  
 คาตอบแทนวิทยากร   1 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 30 เลม ๆละ 100 บาท 3,000  

 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 14,600 บาท 14,600  
18 อบรมแนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน 25,000  
 18.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
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 18.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  

19 การสรางแหลงเรียนรูในชุมชน 25,000  
 19.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 19.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครัง้ๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  

20 อบรมอาเซียนกับชุมชน 25,000  
  20.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  20.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  
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21 การจัดการขยะมลูฝอยในชุมชน 25,000  
 21.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 70 บาท 2,800  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 1 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 120  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,780 บาท 4,780  

22 กระบวนการการทํางานเปนทีม 25,000  
  22.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  22.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  

23 การจัดการน้ําเมื่อเกิดภัยแลง 25,000  
  23.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  23.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
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 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  

24 การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน 25,000  
  24.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  24.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,220 บาท 3,220  

25 สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู 30,000  
 25.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
 25.2 คาใชสอย 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน  40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆ ละ 40 เลมๆ ละ 100 บาท 4,000  

 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 300 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 4,220  4220  

26 หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ 30,000  
 26.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
  26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 90 บาท 3,600  
 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,900 บาท 5,900  
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งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

27 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 28,730  
 27.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,330  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,800  
 คาอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 ชุดๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คาจางทําวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 40 ใบๆ ละ 20 บาท 800  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ  1 วันๆละ 120 บาท 480  
 คาเสื่อมรถตู 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คานํ้ามัน 1 ครัง้ๆ ละ 1 คันๆ ละ 600 บาท 600  
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,850 บาท 6,850  

28 เปดโลกจุลินทรีย 30,000  
 28.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
  28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 17,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 65 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 4,550  
 คาอาหารกลางวัน  65 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 6,500  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 65 เลมๆ ละ 50 บาท 3,250  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสดุในการจัดอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  

29 ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ 25,000  
 29.1 คาตอบแทน 8,400  
 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
  29.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,600  
 อาหารวาง 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คาจางทําเอกสารประกอบการ 30 คนๆละ 1 เลมๆละ 100 บาท 3,000  
 ชุดระบบไฟฟาอัตโนมตั ิ 1 งานๆละ 1 ชุดๆละ 10,600 บาท 10,600  

30 การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม 25,000  
 30.1 คาตอบแทน 12,600  
 คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,600  
  30.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,400  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 2,100  
 คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 3,000  
 คาจางทําเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 30 ชุดๆ ละ 100 บาท 3,000  
 คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลมๆ ละ 100 บาท 300  
 คาวัสด ุ  1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 4,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 759,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีความเขมแข็ง 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
3. ประชาชนมีความรูในดานตางๆท่ีเปนประโยชนตอการสรางงาน สรางรายได และการดํารงชีวิต 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
9.1.1  จํานวนผูเขารับบริการ 

      9.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
      9.1.3  ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
      9.1.4  งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                9.1.5 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

9.1.6  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 
          9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.4 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
               9.2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
               9.2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

    9.3 วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ 
9.3.2  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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2 งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู   
1020000 คณะครุศาสตร  
161435107400 งานพัฒนาวิชาชีพครู 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามสามารถในการพัฒนา 

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูเขารับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนครู/ผูบรหิารท่ีเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 3,600,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 นั้นไดกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีสําคัญประการหนึ่งคือผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูโดยกําหนดภาระหนาท่ีตามมาตรา 8 (5) คือเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูงดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาดวยโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินท่ีเปนเขตบริการของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ใหเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องโดยปฏิรูปใหมีความเชื่อมโยงกันท้ัง
หลักฐานและการเรียนการสอนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม การพัฒนาครูและการ
พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักฐานการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผูเรียน ประกอบกับการกาวสูประชาคมอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจะมี
บทบาทสําคัญท่ีจะสงเสริมใหประชาคมดานอ่ืนๆมีความเขมแข็ง 

ดังนั้นการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง
ระบบโดยมุงเนนใหผูบริหารไดรับการพัฒนาการศึกษา ครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะท่ีเปนหนวยงานทางการศึกษาในทองถ่ินจึงพิจารณาถึงความจําเปนท่ี
ตองดําเนินการใหบริการทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
สังคมไทยและสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษาท่ีตองเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูของผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมี

สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพ 
3. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับการพัฒนา ซ่ึงจะนําไปสูการสรางเครือขาย 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ  
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,170 คน   
1.1 การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนโดยเนนพหุปญญา  200  คน 

1.2 
อบรมการสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองเพ่ือสรางความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยดวยการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนากระบวนการคดิ 

200  คน 

1.3 พัฒนาครูและผูบรหิารโรงเรยีนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ 200  คน 

1.4 
อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
(Career Path)  

30  คน 

1.5 การเตรียมความพรอมสูวิชาชีพคร ู 300  คน 
1.6 การพัฒนาศักยภาพครูและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 30  คน 
1.7 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐาน 60  คน 

1.8 
การพัฒนาสมรรถนะครูดานความสามารถในการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมสู
ครูมืออาชีพ 

100  คน 

1.9 พัฒนาบุคลิกภาพความเปนคร ู 20  คน 
1.10 การจัดการเรยีนรูบูรณาการ Stem Education 30  คน 
2. พัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพครู 1 แหลง 
3. พัฒนาแผนกลยุทธ 2 แผน 
4. พัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน 
5. การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูความเปนเลิศ 12  เร่ือง 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชไมนอยกวารอยละ 85 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 996,200  เปนเงิน  27.67 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 870,000  เปนเงิน 24.17 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 972,700  เปนเงิน 27.02  
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  761,100  เปนเงิน 21.14  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลําดั
บ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1170 คน 2,500,000 170 616,200 350 610,000 350 703,700 300 570,100 

2. การพัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพคร ู
1 แหลง/ 
4ครั้ง 

350,000 1 150,000 1 60,000 1 77,000 1 63,000 

3. การพัฒนาแผนกลยุทธ 2 แผน 100,000  0 1 30,000 1 52,000  18,000 

4. พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 4 รร./ 
4ครั้ง 

150,000 1 75,000 1 45,000 1 10,000 1 20,000 

5. การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูความเปนเลิศ 12 เรื่อง 500,000 3 150,000 3 130,000 3 130,000 3 90,000 
รวมท้ังสิ้น  3,600,000  991,200  875,000  972,700  761,100 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,500,000  
 งบดําเนินงาน 2,500,000  
 1.1 คาตอบแทน 638,400  
 คาวิทยากร   1064 ชม.ๆละ 600 บาท 638,400  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,861,600  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร/

คาใชจายเดินทางไปราชการ ไดแก
คาเบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาเชาหองประชุม/ 
คาเชาเครื่องเสียง/คาเชารถยนต/ 
คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/ 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง/คาอาหาร/ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาเสือ้/
กระเปาเอกสาร/ถุงใสเอกสาร 

      577,200  

 คาถายเอกสาร/คากระเปาใสเอกสาร/
ซื้อวัสด/ุคานํ้ามันเช้ือเพลิง/คาปายฯลฯ 

      1,284,400  

2 พัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพครู 350,000  
 งบดําเนินงาน 350,000  
 2.1 คาวัสดุ 350,000  
 ซื้อวัสด ุ       350,000  
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ       100,000  
 งบดําเนินงาน 100,000  
 3.1 คาตอบแทน       14,400  
 คาวิทยากร   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       85,600  
 คาใชจายในการไปราชการ ไดแกคา

เบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาเชาหองประชุม/ 
คาเชาเครื่องเสียง/คาเชารถยนต/ 
คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/ 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง/คาอาหาร/ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/ ฯลฯ 

      70,700  

 ซิอ้วัสด ุ       14,900  

4 พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา      150,000  
 งบดําเนินงาน 150,000  
 4.1 คาตอบแทน 28,800  
 คาวิทยากร   48 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  
 4.2 คาวัสดุ 121,200  

 ซื้อวัสด ุ       121,200  
5 การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูความเปนเลิศ     500,000  
 งบดําเนินงาน 500,000  
 5.1 คาตอบแทน       99,000  
 คาวิทยากร   165 ชม.ๆละ 600 บาท 99,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       401,000  
 คาเบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาเชารถยนต/ 

คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/คานํ้ามนั/
คาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องดืม่ฯลฯ 

      15,000  

 ซื้อวัสด ุ       386,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,600,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาการทํางานในดานทางการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จ 1 โครงการ 14 กิจกรรม 
9.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการรอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
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แผนงาน 4.2 : แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
161422107500 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
3. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
4. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5. ผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมและจํานวนนักเรียนคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      3,846,300   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     โรงเรียนสาธิตมัธยม                                     ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  ทับทิมเจือ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุสาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และ 4 เพ่ือประชาชนและนักเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ ท่ีกําหนดไวใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน  นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด   เปนสถานท่ีคนควาวิจัยและฝกประสบการณวิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเปนแบบอยางแกนักศึกษา  และเปนสวัสดิการแก บุตร-ธิดา  ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยใหความสําคัญกับการสรางสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน  เชน  การสรางความม่ันคงดาน
รายไดและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกเยาวชน  การสรางความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต  การขยายโอกาสทางการศึกษาใหโอกาส
ทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง สนับสนุนใหเยาวชนไดรับการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการโดยการจัดจางอาจารยพิเศษ  ท่ีมีความรูความสามารถและมีมาตรฐาน  สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการใชและเลือกรับสื่อในเชิงสรางสรรคควบคูกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ มีเหตุผล  มีความ
พอประมาณ  และมีภูมิคุมกันโดยอาศัยหลักวิชาการ  ความรูควบคูกับการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
จิตสํานึกและการแสดงออกท่ีดีงาม  มีความรับผิดชอบตอสังคม  เสริมสรางสุขภาพ  การปองกันโรคการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานสุขภาพ  การปองกันแกไขปญหายาเสพติด  และสรางโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน  มี
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การพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในลักษณะยั่งยืน  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามสิทธิ์ท่ีกําหนดไว  โดยมีกลไก
ของมหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือนักเรียนท่ีเขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
 2.  เพ่ือนักเรียนท่ีคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
 3.  เพ่ือผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ 
 4.  เพ่ือใหนักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 
 5.  เพ่ือใหนักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 6.  เพ่ือใหนักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม  คานิยม จิตสํานึกและการแสดงออกท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 7.  เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ  การปองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวช้ีวัดท่ี 26  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 603 คน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 27  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน รอยละ 100 
  สกอ. องคประกอบท่ี 5 ตัวบงช้ี  2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  มาตรฐานท่ี 9 ตัวบงช้ี 13  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดท่ี 1  ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมาย 
        ตามแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  สมศ. มาตรฐานท่ี 1  ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี 8     ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ                                           

                  มาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศกึษา 
  ตัวบงช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 120 คน 
2 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 80 คน 
3 จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2(120), 3(114),5(80) และ 

6(89)  
403 คน 

4 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษา 2 ระดับชั้น 
5 สนับสนุนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมี

คุณภาพ  
4 กิจกรรม 

6 สนับสนุนโครงการพัฒนาผูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมี
คุณภาพ คือ ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานสารสนเทศ 
และดานทัศนศึกษา 

4 ดาน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนไดรับการยกระดับการศึกษาตามโครงการ รอยละ 85 
 2.  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน รอยละ 85 
 3.  โรงเรียนไดรับการพัฒนาและยกระดับความเขมแข็งทางดานวิชาการ รอยละ 85 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ    33 เปนเงิน     1,283,499 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ    34 เปนเงิน     1,289,899 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ    23 เปนเงิน      869,120 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ    10 เปนเงิน      403,782 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 กิจกรรมท่ี 1 บริการจัดการ 12 เดือน 2,162,400         
 งบอุดหนนุ  2,162,400         
      -  คาใชสอย 12 เดือน 310,000 3 เดือน 150,000 3 เดือน 80,000 3 เดือน 76,000 3 เดือน 4,000 
      -  คาวัสดุ 12 เดือน 1,022,400 3 เดือน 440,000 3 เดือน 282,400 3 เดือน 200,000 3 เดือน 100,000 
      -  พัฒนาการเรียนการสอน 4,150คาบ/

200 บาท 
830,000 1,099 คาบ 219,800 952 

คาบ 
190,400 760 

คาบ 
152,000 1,339 

คาบ 
267,800 

2 กิจกรรมท่ี 2 บริหารจัดการงบประมาณ 
เรียนฟรี   15 ป อยางมีคุณภาพ 

12 เดือน 1,683,900         

 2.1 คาอุปกรณการเรียน 2  ภาคเรียน 260,600 1 ครั้ง 133,980   1ครั้ง 126,620 
 

  

 2.2 คาเครื่องแบบนักเรียน 1 ภาคเรียน 283,800     1 ครั้ง 283,800   
 2.3 คาหนังสือเรียน 1 ภาคเรียน 597,100   1 ครั้ง 597,100     
 2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6 ระดับชั้น ตลอดปการศึกษา แบงกิจกรรมออกเปน 4 ดาน  1.ดานวิชาการ  2.ดานคุณธรรมจริยธรรม  3.ดานสารสนเทศ  4.ดานทัศนศึกษา 

 -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 ระดับชั้น 542,400 1.รัตนโกสินทร 
2.อบรม ICT 
3.บูรพาศึกษา 
4.วันคริสมาส 
5.เรียนรูมรดก
โลก 
6. เรียนรูภูมิ
ศาตร  

339,719 1.แหลง
เรียนรู
วิทยาศาส
ตร 
2.ลูกเสือ 
ม.2 
3.ลูกเสือ 
ม.3 

139,999 1.คาย
ภาษาอัง
กฤษ 
ม.1 
2.คาย
พัฒนา
คุณธรรม 
ม.4 

30,700 1.อยุธยา
ศึกษา 
2.
ทัศนศิล
ป 

31,982 

รวมทั้งสิ้น  3,846,300  1,283,499  1,289,899  869,120  403,782 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ 2,162,400  
 งบอุดหนุน       2,162,400  
 1.1 คาตอบแทน 830,000  
 -คาจางสอนอาจารยพิเศษ 20 คน 1 ปการศึกษา 4,150 คาบ ๆ ละ 200 บาท 830,000  
 1.2 คาใชสอย 1,332,400  
 - คาวัสดุซอมแซมครภุัณฑ 8 ครั้ง     50,000  
 - คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานท่ี 8 ครั้ง     10,000  
 - คาจางเหมาบริการ 2 ครั้ง     80,000  
 - วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง เบ้ียเลีย้ง  

  การเดินทางไปราชการ 
10 ครั้ง     120,000  

 - คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ  
  หลักสูตร และรายงานตาง ๆ  

5 ครั้ง     40,000  

 - คาลงทะเบียนประชุม อบรม 
สัมมนา 

5 ครั้ง     10,000  

 - ตํารา วารสาร นวนิยาย 
หนังสือพิมพ 

20 ครั้ง     200,000  

 - วัสดุสํานักงาน 500 ช้ิน     602,400  
 - วัสดุกีฬา 1 ครั้ง     40,000  
 - วัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล 2 ครั้ง     30,000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร 1 ครั้ง     100,000  
 - คาลางอัดภาพ 5 ครั้ง     10,000  
 - คาปาย 6 ครั้ง     30,000  
 - คาถายเอกสาร 5 ครั้ง     10,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 บริหารงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 1,683,900  
 งบอุดหนุน       1,683,900  
 -  คาอุปกรณการเรียน       260,600  
 -  คาเครื่องแบบนักเรียน       283,800  
 -  คาหนังสือเรียนและแบบฝกหัด       597,100  
 -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       542,400  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       3,846,300     

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยคาวัสดุและคาใชสอยภายใตกิจกรรมเดียวกัน      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปการศึกษา 
2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 นักเรียนเขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ  2  ระดับชั้น  รอยละ 90 
10.1.2 นักเรียนท่ีคงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ  4  ระดับชั้น  รอยละ 90 
10.1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
         รอยละ 100 

10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนโดยผูเรียน 
10.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาตอของนักเรียน 
10.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา 
         ข้ันพ้ืนฐาน 
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 
161422107600 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

2.ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       1,570,900  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       หนวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต                  ผูรับผิดชอบ : ดร.พรเทพ   รูแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551        
ในระดับประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนทักษะ พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
พ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคมและพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณ
และสมดุลท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 
        โรงเรียนประถมสาธิต เปนโรงเรียนท่ีสังกัดคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปท่ี 1–6 จํานวน 12 หองเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน โรงเรียนจึง
มุงหวังในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ังดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรมโดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของ
ชาติ  
        การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายรายหัวเปนงบอุดหนุนให
นักเรียนเพ่ือลดภาระคาใชจายของนักเรียนและผูปกครองทุกคน  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีเติบโต
เปนกําลังของชาติ 

 
2. วัตถุประสงค 
        1. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนท่ีเขาใหมและนักเรียนท่ีคงอยูไดรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 
 2. เพ่ือสนับสนุนใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน  
 3. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
    4. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 
   5. เพ่ือยกระดับผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 25 :  งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 27 :  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
 สกอ.  องคประกอบท่ี 5   ตัวบงชี้ 1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
       ตัวบงชี้ 2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

  องคประกอบท่ี 8   ตัวบงชี้ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ก.พ.ร.  มติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  มติท่ี 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
 สมศ.  มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ดานท่ี 3 : การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงชี้ท่ี 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานท่ี 2 : การบริหารจัดการศึกษา 
  ดานท่ี 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมและคงอยู 423 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 423 คน 
1.3 ผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ี

ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
6 ระดับชั้น 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3.1. นักเรียนท่ีเขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป อยางมี

คุณภาพตลอดปการศึกษา 
3.2. โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปการศึกษา 
3.3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดปการศึกษา 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ..................เปนเงิน...........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .................เปนเงิน...........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ................เปนเงิน...........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .................เปนเงิน...........................บาท 

   37 

   22 

   23 
   18 

 581,233 
 345,598 

 282,762 

 361,307 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน           
 งบเงินอุดหนุน  783,800         
 - คาใชสอย 10 ครั้ง 70,000 3 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 10,000 3 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 10,000 
 - คาวัสด ุ 27 ครั้ง 713,800 10 ครั้ง 379,748 4 ครั้ง 36,498 5 ครั้ง 49,542 8 ครั้ง 248,012 
2 กิจกรรมท่ี 2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ป  

อยางมีคุณภาพ 
          

 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ภาคเรียน 279,100   1 ครั้ง 279,100     
 - จัดซื้ออุปกรณการเรยีน 2 ภาคเรียน 160,900         
       - ภาคเรียนท่ี 2/2558   1 ครั้ง 82,485       
       - ภาคเรียนท่ี 1/2559       1 ครั้ง 78,415   
 - จัดซื้อเครื่องแบบนักเรยีน 1 ภาคเรียน 149,100     1 ครั้ง 149,100   
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6 ระดับชั้น 198,000 2 ครั้ง 79,000 2 ครั้ง 20,000 3 ครั้ง 74,250 1 ครั้ง 24,750 

รวมท้ังสิ้น  1,570,900  581,233  345,598  361,307  282,762 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 

4 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 783,800  
 งบเงินอุดหนุน 783,800  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 783,800  
 - คาจางเหมาบริการ 4 ครั้ง     20,000  
 - วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง เบ้ียเลี้ยง 

การเดินทางไปราชการ 
6 ครั้ง     50,000  

 - วัสดุ/อุปกรณสํานักงาน  20 ครั้ง     443,800  
 - วัสดุ/อุปกรณงานบานงานครัว 4 ครั้ง     200,000  
 - วัสดุ/อุปกรณยาหองพยาบาล 1 ครั้ง     20,000  
 - วัสดุ/อุปกรณสื่อการเรียนการ

สอน 
2 ครั้ง     50,000  

2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 787,100  
 งบเงินอุดหนุน 787,100  
 จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ภาคเรยีน     279,100  

 จัดซื้ออุปกรณการเรียน 2 ภาคเรยีน     160,900  

 จัดซื้อเคร่ืองแบบนักเรียน 1 ภาคเรยีน     149,100  

 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6 ระดับช้ัน     198,000  

 - กิจกรรมทัศนศึกษา         

 - กิจกรรมกีฬา         

 - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา         

 - กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวชิาการ 

        

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,570,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ 

5 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนท่ีเขาใหมและนักเรียนท่ีคงอยูไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย 

15 ป อยางมีคุณภาพ 
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
3. นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงทุกระดับและทุกระบบ 
4. ผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
5. ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
9.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

 9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย  
9.3.2  การสํารวจขอมูลโดยใชแบบโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3  การสํารวจขอมูลโดยใชแบบโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  
161422107700 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนันสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 7. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

8. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
ประเด็นยุทธศาสตร: สรางความเข็มแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1.จัดอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากร 

2.สรางเครือขายและความรวมมือเพ่ือเสรมิสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ 
 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร  งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       611,300   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       หนวยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย        ผูรับผิดชอบ  :  อาจารย ดร. สุภัทรา   คงเรือง 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม

โครงการสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป   โดยไมเสียคาใชจาย  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเต็มศักยภาพและเปนการลดคาใชจายของผูปกครอง    

ในปจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย  ๔  ระดับ   ประกอบดวยชั้นเตรียมปฐมวัย จํานวน 
๒ หองเรียน ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จํานวน ๖ หองเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ หองเรียน     โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความ
พรอม   สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach) การสอนแบบภาษาธรรมชาติ ( 
Whole  Language  Approach) และในปการศึกษา  ๒๕๕๖  ทางโรงเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน  การปลูกฝงเจตคติและเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษใหกับเด็กปฐมวัย  ประกอบกับการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทางโรงเรียนจึงไดนําหลักสูตรภาษาอังกฤษมาปรับใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม
ตารางปกติของทางโรงเรียน  โดยจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากร   เพื่อใชในการ
ปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 26  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวชี้วัดท่ี 27  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี   6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 องคประกอบท่ี 5   ตัวบงชี้ท่ี   1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
      ตัวบงชี้ท่ี   2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  องคประกอบท่ี 8  ตัวบงชี้ท่ี   1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ก.พ.ร. มติท่ี  1 : มิติดานประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มติท่ี  3  :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี  6 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
 สมศ. มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 1 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 2 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 3 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 4 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 5 : เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี้ท่ี 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตร: สรางความเข็มแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล 
แนวทางการดําเนินงาน: 1.เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1.จัดอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากร 

2.สรางเครือขายและความรวมมือเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ   216 คน 

2 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับเด็ก
นักเรียนปฐมวัย 

6 กิจกรรม 

3 ผูปกครองนักเรยีนทุกระดับช้ันสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

4 ระดับช้ัน 

4 ความพึงพอใจของผูปกครอง ท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 85 รอยละ 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1   นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน  
  รวมท้ังพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน   

 2.2  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน   
2.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง ท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ   

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ  37.00 % เปนเงิน     226,181 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)   เบิกจายรอยละ  22.00 % เปนเงิน     134,486 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ  23.00 % เปนเงิน     140,599 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ  18.00 % เปนเงิน     110,034 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 10 คร้ัง 367,200 5 คร้ัง 197,381 3 คร้ัง 132,086 1คร้ัง 14,949 1 คร้ัง 22,784 
 งบเงินอุดหนุน           
 1.คาตอบแทน           
 2.คาใชสอยและวัสด ุ           
 -  คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียน-สอน           
 -  คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน           
 -  คาวัสดุงานบาน-งานครัว           
2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 11 คร้ัง 244,100         
 โดยไมเสีย คชจ.           

 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1 คร้ัง 43,200     1 คร้ัง 43,200   
 - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณการเรียน           
     - ภาคเรียน  2/2558 1 คร้ัง 21,600 1 คร้ัง 21,600       
     - ภาคเรียน  1/2559 1 คร้ัง 21,600     1 คร้ัง 21,600   
 - จัดซื้อคาเครื่องแบบเรียน 1 คร้ัง 64,800       1 คร้ัง 64,800 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 คร้ัง 92,900 2 คร้ัง 7,200 2 คร้ัง 2,400 2 คร้ัง 60,850 1 คร้ัง 22,450 
3 ประเมินผลการดําเนินงาน           

รวมท้ังสิ้น  611,300  226,181  134,486  140,599  110,034 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี  1 การจัดการเรียนการสอน 367,200  
 งบเงินอุดหนุน 367,200  
 1.1 คาใชสอยและวัสดุ 367,200  
 -คาใชสอยและวัสด ุ 10 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 36,720 บาท 367,200  
 - คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการ

เรียน-สอน 
       

 - คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน        
 - คาวัสดุงานบาน-งานครัว        
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 การสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมเสีย คชจ. 244,100  
 งบเงินอุดหนุน 244,100  
 2.1 คาใชสอยและวัสดุ 151,200  
 -จัดซื้อหนังสือเรยีน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 43,200 บาท 43,200  
 -จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณการเรียน 2 ภาค 1 งาน ๆ ละ 21,600 บาท 21,600  
 (ภาคเรยีน 2/2558,1/2559)  การศึกษา 1 งาน ๆ ละ 21,600 บาท 21,600  
 -จัดซื้อคาเครื่องแบบเรียน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 64,800 บาท 64,800  
 -จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 92,900  
    -กิจกรรมทัศนศึกษา  1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 62,890 บาท 62,890  
       -คาบํารุงรักษา (รถบัส) 2 คัน ๆ ละ     1 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
       -คาวัสดุ นํ้ามัน (รถบัส) 2 คัน ๆ ละ     1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 4,000  
       -คาอาหาร 162 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 55 บาท 8,910  
       -คาอาหารวาง 162 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 11,340  
       -คาวัสด ุ 1 ครั้ง  1 งาน ๆ ละ 35,640 บาท 35,640  
      -กิจกรรมทําบุญในวันพระ  30,010  
       -คาวัสดุ นํ้ามัน (รถบัส) 4 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 4,000  
       -คาวัสดุ นํ้ามัน (รถตู) 2 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 400 บาท 800  
       -คาชุดไทยธรรม 6 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
       -คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 18,010 บาท 18,010  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 611,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 9.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 9.1.3 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหม และคงอยู 
 9.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
   9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
 9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
      9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
   9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
   9.3.4 สํารวจขอมูลจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)   
   9.3.5 สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา  
161446207800 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จรยิธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 170,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา 

คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังเปนศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษา
และผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริม 
สนับสนุนใหเยาวชน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชนท่ัวไป ไดมีสวนรวมในการคนควา รวบรวมขอมูล
ดานภูมิปญญาละวัฒนธรรมทองถ่ิน ในลักษณะการศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยมีความมุงหมายท่ีจะใหสังคมมีความเขาใจ 
และเรียนรูรวมกันในความเหมือน และความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมรับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และเนื่ องด วยในป พุทธ ศักราช  2559 นี้  เปนปแห งมหามงคลเนื่ องในวโรกาส ท่ี  สมเด็จพระนางเจ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ  84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 เพ่ือเปนการเฉลิม
พระเกียรติในฐานะท่ีทรงเปนองค“อัคราภิรักษศิลปน”ทรงเปนเมธีทางวัฒนธรรม และทรงเปนผูมีคุณูปการตองาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
อยุธยาศึกษาวิชาการ เพ่ือเผยแพรองคความรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม โดยนอมนําพระราชเสาวนียอันเนื่อง
ดวยการสืบสานศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน มาปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ดวยการนําเสนอประเด็นบทบาทและพระ
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจา ผูทรงเปนองคอุปถัมภ และอนุรักษสมบัติศิลปแหงแผนดินไทย เพ่ือสงเสริม
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมผา และเครื่องแตงกาย อันเปนการอนุรักษสืบสานผาไทย ใหคงอยูคูสังคมไทย
สืบไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา    

ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
2. เพ่ือเปนการกระตุน และสนับสนุนความกาวหนาขององคความรูเก่ียวกับอยุธยาศึกษา 
3. เพ่ือสืบสาน เชิดชู และเผยแพรมรดกทางดานวัฒนธรรม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษมรดก                 

ทางวัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไป
ภายนอกองคกร 

4. เพ่ือสงเสริมการตระหนักรับรูเก่ียวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกใน
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศสมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

5. เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยากร             
ทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
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 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  

 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  
  

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ 4 กิจกรรม 
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 430 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ  3 เปนเงิน  6,200  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 92 เปนเงิน  157,900  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  3 เปนเงิน  6,200  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี 1 

1 ครั้ง 6,200 1 ครั้ง 6,200       

 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี 2 

1 ครั้ง 6,200     1 ครั้ง 6,200   

 กิจกรรม ท่ี  3  สัมมนาอยุ ธยา ศึกษาวิ ชาการ             
เ ฉลิ มพระ เ กี ยรติ สม เด็ จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปน” 

1 ครั้ง  109,600   1 ครั้ง 109,600     

 กิจกรรมท่ี 4 สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรม
อยุธยา 

1 ครั้ง  48,300   1 ครั้ง 48,300     

รวมท้ังสิ้น  170,300  6,200  157,900  6,200   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 1 6,200  
 งบดําเนินงาน 6,200  
 1.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,400  
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,000  
 -คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 -คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 40 เลม ๆละ 50 บาท 2,000  

 -คาวัสดุอุปกรณ     600 บาท 600  
2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังท่ี 2 6,200  
 งบดําเนินงาน 6,200  
 2.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 2.2 คาใชสอย 4,400  
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,000  
 -คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 -คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 40 เลม ๆละ 50 บาท 2,000  

 -คาวัสดุอุปกรณ     600 บาท 600  
3 กิจกรรมท่ี 3 สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา  สิริกิตต์ิ

พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปน” 
109,600  

 งบดําเนินงาน 109,600  
 3.1 คาตอบแทน 21,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 21,600  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 88,000  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 15,000  
 - คาอาหารกลางวัน 300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 30,000  
 - คาจางทําปายประชาสมัพันธ 1 ครั้งๆ ละ 3 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 - คาจางทํารูปเลมเอกสาร

ประกอบการสัมนา 
1 ครั้งๆ ละ 300 ชุดๆ ละ 50 บาท 15,000  

 - คาจางจัดทํานิทรรศการ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  
 - คาจางสาธิตการแสดง

ประกอบการสัมมนา 
1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

 - คาวัสดุอุปกรณ     10,000 บาท 10,000  
4 กิจกรรมท่ี 4 สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยุธยา 48,300  
 งบดําเนินงาน 48,300  
 4.4 คาตอบแทน 26,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ

ผลงานนําเสนอโครงงานการสืบสาน
ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 

  5 คน ๆ ละ 400 บาท 2,000  

 - เงินรางวัลการประกวดผลงาน
นําเสนอโครงงานการสืบสานภูมิ
ปญญาและศลิปวัฒนธรรม 

      24,000  

 4.5 คาใชสอยและคาวัสดุ 22,300  
 -คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 1,000 บาท 2,000  
 -คาจางจัดทําเอกสารประกอบ

กิจกรรม 
  50 ชุด ๆละ 35 บาท 1,750  

 -คาวัสดุอุปกรณในการจดักิจกรรม     18,550 บาท 18,550  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 170,300  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรในองคกร นักศึกษา คณาจารย มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ และนอมนําแนวพระราชดําริ ในฐานะท่ีทรงเปนองคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมของชาติ 

2. ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปภายนอกองคกร 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  

3. คณาจารย และนักศึกษา สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการการจัดการ 
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได 

4. เกิดการตระหนักรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกในการเปน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
สมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ 
และอัตลักษณของชาติ 
 

9. การประเมนิผลการดําเนินงาน 
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.4  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.5  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.6 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161446207900 โครงการศกึษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อันเปนสถาน

การศึกษาท่ีตั้งอยูในกลางนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ซ่ึงสถาบันอยุธยาศึกษาไดมีวิสัยทัศนในการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพ เปนสถาบันท่ีเชิดชู
และสงเสริมการประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และมีพันธกิจท่ีสําคัญประการ
หนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา 

ดวยสถานะความสําคัญของทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษาดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงควรมีบทบาทเปนผูนําในการศึกษาคนควา วิจัย โดยการรวบรวมและศึกษา
ขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาใหกวางขวาง รอบดาน และถูกตองตามระเบียบวิชาการ และเผยแพรองคความรูดาน
วัฒนธรรมอยุธยาในรูปแบบตางๆ  สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษาข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีและเอกลักษณของสถาบัน
อยุธยาศึกษา มีความรูเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท้ังในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนการปลูกจิตสํานึกให
นักศึกษา เกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหลงโบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีและเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความรูเก่ียวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท้ังในดานประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา เกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
แหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
  
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,000 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

4. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 100  เปนเงิน 50,000 บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 1 ครั้ง 50,000       1 ครั้ง 50,000 
รวมท้ังสิ้น  50,000  -  -  -  50,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 50,000  

งบดําเนินงาน 50,000  

 1.1 คาตอบแทน 3,600  

 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 46,400  

 -คาจางจัดทํารูปเลม
ประกอบการอบรม 

1 ครั้งๆละ 1,000 ชุดๆละ 30 บาท 30,000  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 15 บาท 15,000  

 -คาวัสดุในการจัดอบรม  1-10 รายการ     1,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีและเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมมากข้ึน 
 2. นักศึกษาเกิดจิตสํานึกและเกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
แหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161446208000 โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา 

คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังเปนศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษา
และผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริม 
สนับสนุนใหเยาวชน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชนท่ัวไป ไดมีสวนรวมในการคนควา รวบรวมขอมูล
ดานภูมิปญญาละวัฒนธรรมทองถ่ิน  

เนื่องดวยในปพุทธศักราช 2559 นี้  เปนปแหงมหามงคลเนื่องในวโรกาสท่ี สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ  84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 เพ่ือเปนการเฉลิมพระ
เกียรติในฐานะท่ีทรงเปนองค“อัคราภิรักษศิลปน”ทรงเปนเมธีทางวัฒนธรรม และทรงเปนผูมีคุณูปการตองาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัด 
โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเนื่องดวยโครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีพระองค
ทรงสนับสนุนราษฎร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรใหมีอาชีพเสริม สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนดวยภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ  84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 

2. เพ่ือเปนการกระตุน และสนับสนุนความกาวหนาขององคความรูตามโครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ 
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. เพ่ือสืบสาน เชิดชู และเผยแพรมรดกทางดานวัฒนธรรม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไป
ภายนอกองคกร 

4. เพ่ือเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาแกนักศึกษา คณาจารย ใหมีความรูและเกิดความสํานึกรักใน
ทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา 

5. เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของชาติ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 567 

 

 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  
  

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (4 คณะ) 

4 กิจกรรม 

2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 200 คน 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100....เปนเงิน.......30,000.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 

1 ครั้ง 7,500   1 ครั้ง 7,500     

 กิจกรรมท่ี 2 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 

1 ครั้ง 7,500   1 ครั้ง 7,500     

 กิจกรรมท่ี 3 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาการจัดการ) 

1 ครั้ง  7,500   1 ครั้ง 7,500     

 กิจกรรมท่ี 4 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะครุศาสตร) 

1 ครั้ง  7,500   1 ครั้ง 7,500     

รวมท้ังสิ้น  30,000    30,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

7,500  

 งบดําเนินงาน 7,500  

 1.1 คาวัสดุ 7,500  

 -คาวัสดุอุปกรณ     7,500 บาท 7,500  

2 กิจกรรมท่ี 2 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

7,500  

 งบดําเนินงาน 7,500  

 2.1 คาวัสดุ 7,500  

 -คาวัสดุอุปกรณ     7,500 บาท 7,500  

3 กิจกรรมท่ี 3 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาการจัดการ) 

7,500  

 งบดําเนินงาน 7,500  

 3.1 คาวัสดุ 7,500  

 -คาวัสดุอุปกรณ     7,500 บาท 7,500  

4 กิจกรรมท่ี 4 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะครุศาสตร) 

7,500  

 งบดําเนินงาน 7,500  

  
.1 คาวัสดุ 

7,500  

 -คาวัสดุอุปกรณ     7,500 บาท 7,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรในองคกร นักศึกษา คณาจารย มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และนอมนําแนวพระราชดําริ ในฐานะท่ีทรงเปนองคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมของชาติ 

2. สามารถนําองคความรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
ศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ นํามาบูรณาการทางดานการจัดดารเรียนรูและศึกษาวิเคราะหองคความรูอยางเปน
กระบวนการ 

3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายใน
องคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปภายนอกองคกร 

4. นักศึกษา คณาจารย ไดรับองคความรูและเกิดความสํานึกรักในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา 
5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ 

และอัตลักษณของชาติ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161446208100 โครงการจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 168,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสําคัญในการเปนสถาบัน เพ่ือรอบรู 
เชิดชู สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสัยทัศน สูการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึง
สงเสริมและประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยมีพันธกิจสําคัญประการหนึ่ง
คือ การรวบรวม ศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา  

อนึ่ง วารสารทางวิชาการนั้น ไดรับการยอมรับวาเปนสื่อทางวิชาการท่ีทรงคุณภาพ สามารถนํามาเปน
เครื่องมือเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมไดอยางดี และยังสามารถสะทอนถึงคุณภาพทางวิชาการของหนวยงานได 
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรท่ีจะพัฒนา “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” ท่ีมีการตีพิมพมาอยางตอเนื่อง ใหเปน
วารสารท่ีมีมาตรฐานวารสารวิชาการยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการดานวัฒนธรรมอยุธยาตอไ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาใหมีความกาวหนาทางวิชาการ 
2. เพ่ือเผยแพรองคความรูทางวิชาการและงานวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพเผยแพรบทความทาง

วิชาการ (Article)  สารนิพนธตนฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) 
วิจารณหนังสือ (Book Review) ทางดานอยุธยาศึกษา ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. เ พ่ือพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ให เปนไปตามมาตรฐานวารสารวิชาการ  
ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

4. เพ่ือประชาสัมพันธวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
   
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 50 คน 
1.3 จํานวนวารสาร 2 ฉบับ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
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2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ 52   เปนเงิน 89,000  บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  47 เปนเงิน        79,000 บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. กิจกรรมท่ี 1 จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 2 ครั้ง 158,000 1 ครั้ง 79,000   1 ครั้ง 79,000   
2. กิจกรรมท่ี 2 แนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000       

รวมท้ังสิ้น  168,000  89,000    79,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรมท่ี 1จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 158,000  

 งบดําเนินงาน 158,000  

 1.1 คาตอบแทน       24,000  

 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความวิชาการ 

2  ฉบับๆ ละ 12  คนๆ ละ 1,000  24,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 134,000  

 -คาจางทําวารสารวิชาการ 
“อยุธยาศึกษา” (ปท่ี 8/2559) 

2  ฉบับๆ ละ   57,000  114,000  

 -คาจางเก็บรวบรวมขอมูล 2  ฉบับๆ ละ 4  คนๆ ละ 2,000  16,000  

 -คาสําเนาเอกสาร เพ่ือใช
ประกอบการจัดทํารูปเลม
วารสาร 

2  ฉบับๆ ละ   2,000  4,000  

กิจกรรมท่ี 2 แนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 10,000  

 งบดําเนินงาน 10,000  

 2.1 คาตอบแทน 5,400  

 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  

 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,600  

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท 1,750  

 -คาวัสดุในการจัดอบรม เชน 
กระดาษ เคร่ืองเขียน 
 และอ่ืน ๆ 

1-10 รายการ     1,250  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 168,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยามีความกาวหนาทางวิชาการมากข้ึน 
2. องคความรูทางวิชาการและงานวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยุธยา ไดรับการพิมพเผยแพรสูสาธารณ 
3. วารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานวารสารวิชาการ ตาม

หลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 
4. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาไดรับการประชาสัมพันธ จนเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา               

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161446208200 โครงการรวบรวมขอมูลทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงตั้งอยูใจกลาง 

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก อันมีพันธกิจท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งในการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร 
องคความรูทางประวัติศาสตรแกสาธารณชน  

ดวยพันธกิจท่ีสําคัญดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรรวบรวมขอมูลประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกคณาจารย ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป ใหมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการเปนเวทีแลกเปลี่ยน  
องคความรูดานทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกาวหนายิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือรวบรวมขอมูลทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกับผูสนใจท่ัวไป 
2. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กับการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับคณาจารย นักเรียน นักศึกษา 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  
 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  

  
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 งานรวบรวมขอมูลทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2 เรื่อง 

 
 
 
 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
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2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 60% เปนเงิน 18,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 40% เปนเงิน 12,000 บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 580 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 โครงการ รวบรวมขอมูลทองถ่ิน    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 ครั้ง 30,000  18,000  12,000     

รวมท้ังสิ้น  30,000  18,000  12,000  -  - 
 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

โครงการรวบรวมขอมูลทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 เรื่อง) 30,000  

งบดําเนินงาน   

. 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  

 - คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
ทองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เรื่องท่ี 1) 

2 คนๆ ละ   4,500 บาท 9,000  

 
 

- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
ทองถ่ิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เรื่องท่ี 2) 

2 คนๆ ละ   4,500 บาท 9,000  

 -คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร 2 ครั้งๆละ   3,500 บาท 7,000  

 - คาถายเอกสาร       5,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ไดขอมูลทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกับผูสนใจท่ัวไป 
 2. สามารถนําองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับคณาจารย นักเรียน นักศึกษา 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

9.1.1 ผลงานมีคุณภาพตามหลักวิชาการ 
9.1.2 เลมผลงานการเก็บรวบรวมขอมูลทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
9.1.3 ผลงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.4 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.5 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
9.3.2 ไดเลมผลงานการเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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161446208300 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 101,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา 

คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังเปนศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย และเปนหนวยงานท่ีใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  รวมอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ และกอใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาแหงวัฒนธรรมของชาติ  นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานท่ี
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาครู ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลทางดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สถาบันอยุธยาศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือใหดํารงอยูสืบไป ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนท่ีเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตตลอดเวลา รวมท้ังไดดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพ่ือสืบสานและเผยแพรองค
ความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน อาทิ ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ภายในองคกร ตลอดจนนักเรียน 
และบุคลากรท่ัวไปภายนอกองคกร 

และเนื่องดวยในปพุทธศักราช 2559 นี้ เปนปแหงมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
สืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติในฐานะท่ีทรงเปนองควิศิษฏศิลปน ทรงเปนเมธีทาง
วัฒนธรรม และทรงเปนผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได 
รวมท้ังกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก  เพ่ือยกระดับ สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลผูซ่ึงเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินของชาติตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 

61 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2559 
2. เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก ในฐานะท่ีทําคุณประโยชนในการสืบสานดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
และเผยแพรความรูสูสังคม 

3. เพ่ือสืบสาน เชิดชู และเผยแพรมรดกทางดานวัฒนธรรม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไป
ภายนอกองคกร 

4. เพ่ือสงเสริมและบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 584 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา   
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
     ตางประเทศ  ...................................................................................................... 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปรมิาณ หนวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 2 กิจกรรม 
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 400 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  100  เปนเงิน 101,700  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรม
เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 

1 ครั้ง 71,000     1 ครั้ง 71,000   

 กิจกรรมท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงาน
ดีเดนทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย 

1 ครั้ง  30,700     1 ครั้ง 30,700   

รวมท้ังสิ้น  101,700      101,700   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมเนื่องในวัน

อนุรักษมรดกไทย 
71,000  

 งบดําเนินงาน 71,000  
 1.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 69,200  
 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -  คาอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 16,000  
 - คาจางตกแตงเวทีและแทนถวาย

พระพร 
1 งาน     10,000  

 -คาจางจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ และนิทรรศการโครงงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 ครั้ง     10,000  

 -คาจางทําปายช่ืองานพรอมโครงไม 1 ครั้ง   2,000 บาท 2,000  
 -คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 -คาจางจัดทําเอกสารสจูิบัตร

ประกอบกิจกรรม 
1 ครั้งๆละ 200 เลม ๆละ 85 บาท 17,000  

 -คาวัสดุอุปกรณ     3,400 บาท 3,400  
2 กิจกรรมท่ี 2 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาไทย   
 งบดําเนินงาน 30,700  
 2.1 คาตอบแทน 2,400  
 - คาตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสนิ

ผลงานบุคคลผูมีผลงานดีเดน 
“รางวัลบุษราคมัมณีศรรีาชภัฏ” 
ครั้งท่ี 13 

  6 คนๆละ 400 บาท 2,400  

 2.1 คาใชสอย 28,300  
 - คาจางตกแตงบริเวณนิทรรศการ

และโถงหนาอาคาร 
1 งาน     3,000  

 - คาจางทําโลรางวัล 1 ครั้งๆละ 5 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท 12,500  
 - คาจางทําปายประชาสมัพันธ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
 - คาจางทําปายประกาศเกียรติคณุ

ผูไดรับรางวัล 
1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 4,000 บาท 4,000  

 -คาจางจัดทํานิทรรศการรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภฏั ครั้งท่ี 13 

1 ครั้ง     8,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 101,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรในองคกร นักศึกษา คณาจารย มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะท่ีทรงเปนองคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมของชาติ 

2. สังคมไดรูจักและเห็นคุณคาของบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก ในฐานะท่ีเปนบุคคลตัวอยาง ท่ีทําคุณประโยชนในการสืบสานดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพรความรูสูสังคม 

3. ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปภายนอก
องคกร มีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  

4. คณาจารย และนักศึกษา สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการการ
จัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได 

5. คนไทยเกิดจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณและอัตลักษณ
ของชาติ มากยิ่งข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.3.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.5 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.6 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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161446208400 โครงการอนุรักษและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสําคัญในการเปนสถาบันเพ่ือรอบรู 

เชิดชู สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสัยทัศน สูการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึง
สงเสริมและประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ดังนั้นนอกจากบทบาทหนาท่ีดาน
การศึกษาและอนุรักษแลว สถาบันอยุธยาศึกษายังจําเปนตองเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ศิลปกรรมรวมสมัย เพ่ือเปนการสานตอวิถีการสรางสรรคงานศิลปกรรมตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาคมศิลปนท่ีจะมีบทบาทใน
การสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยในดินแดนมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยาง
แทจริง 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรม สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัย จากศิลปนรับเชิญท่ีไดรับแรงบันดาลใจจาก

เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 
2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก :พระนครศรีอยุธยา” จากผลงานของศิลปนท่ี

เขารวมกิจกรรม 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                     กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                     กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                     กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                     กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                     กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                        กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                     กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                     กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

           กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
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5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 100 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3.4. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
3.5. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
3.6. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.7. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
3.8. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.9. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
3.10. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8   ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....100.....เปนเงิน...100,000..........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมสรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก                   
: พระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง 100,000 1 ครั้ง 100,000       

รวมท้ังส้ิน 1 ครั้ง 100,000 1 ครั้ง 100,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมสรางสรรคศิลปถิ่น มรดกโลก : พระนครศรี อยุธยา 100,000  
 1.1 คาตอบแทน 57,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 6 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 800 บาท 57,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 42,400  
 - คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
100 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท 3,500  

 - คาอาหารกลางวัน 6 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 120 บาท 1,440  
 - คาจางทําปาย

ประชาสัมพันธ 
  2 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 3,000  

 - คาจางพิมพสูจิบัตร    200 ชุด ๆละ 100 บาท 20,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม        14,460  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียน นักศึกษา ศิลปน ครู อาจารย และบุคคลท่ัวไป มีความตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมรวมสมัย “สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” 

2. เปนการพัฒนาและจัดประสบการณดานการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยท่ีเปนประโยชนโดยเฉพาะกับ
นักศึกษาดานศิลปกรรม ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยท่ีไดแรงบันดาลใจจากทองถ่ิน
ไดเปนอยางดียิ่ง 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู  
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
161657208500 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,700,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีภาระหนาท่ีในการสงเสริมมุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล สรางและพัฒนาองคความรู 
สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ทองถ่ิน รวมท้ังศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีขอเสนอโครงการท่ีผานการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และมีงานวิจัยสถาบัน เพ่ือมุงเนนการทํางานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ สรางองคความรู
ใหม แกไขปญหา พัฒนางานวิจัย  อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูท่ีเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และพัฒนาสังคมใหประชาชนในประเทศมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใตเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย 
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัยท่ีขอเสนอโครงการวิจัยผานการสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสงเสริม สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ แกนักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยใหนําเสนอ

ผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
     ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย 
                     กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
   2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 595 

 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 สนับสนุนทุนในการทําวิจัยใหนักวิจัย 7 โครงการ 
2 ผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จ 7 โครงการ 
3 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 7 โครงการ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
งานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรืองานวิจัยหรือ  งาน 

สรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน โดยเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการวิจัย รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  40  เปนเงิน  1,080,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 30  เปนเงิน        810,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ  30  เปนเงิน        810,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การปฏิบัติการอยางมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑชุมชนดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

500,000 1 งวด 
(40%) 

200,000 - - 1 งวด 
(30%) 

150,000 1 งวด 
(30%) 

150,000 

2 รูปแบบเสนทางของความเครียดจากการทํางานโดยใช
แบบสอบถาม Thai Job Content (Thai- JCQ)  ใน
แรงงานไทยขามถ่ินเขตภาคกลางของประเทศไทย 

3 งวด 
(100%) 

500,000 1 งวด 
(40%) 

200,000 - - 1 งวด 
(30%) 

150,000 1 งวด 
(30%) 

150,000 

3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือจัดการดานการ
ทองเท่ียวสูความยั่งยืนของชุมชน ตําบลลาดชะโด อําเภอ
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

150,00 1 งวด 
(40%) 

60,000 - - 1 งวด 
(30%) 

45,000 1 งวด 
(30%) 

45,000 

4 ความพรอมของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาไปสูการจดัการ
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อางทอง และลพบุรี) 

3 งวด 
(100%) 

250,000 1 งวด 
(40%) 

100,000 - - 1 งวด 
(30%) 

75,000 1 งวด 
(30%) 

75,000 

5 การศึกษาคุณสมบัติของยีนท่ีควบคุมการผลิตสารสีแคโรที
นอยดและศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจาก 

3 งวด 
(100%) 

500,000 1 งวด 
(40%) 

200,000 - - 1 งวด 
(30%) 

150,000 1 งวด 
(30%) 

150,000 

6 ดอกโสน (Sesbaniajavanica) 3 งวด 
(100%) 

400,000 1 งวด 
(40%) 

160,000 - - 1 งวด 
(30%) 

120,000 1 งวด 
(30%) 

120,000 

7 การคัดเลือกเช้ือแบคทีเรยีสราง 3 งวด 
(100%) 

400,000 1 งวด 
(40%) 

160,000 - - 1 งวด 
(30%) 

120,000 1 งวด 
(30%) 

120,000 

รวมท้ังสิ้น  2,700,000  1,080,000 - -  810,000  810,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบอุดหนุน 2,700,000  
1 การปฏิบัติการอยางมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลติภัณฑชุมชนดวยระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

500,000  

2 รูปแบบเสนทางของความเครียดจากการทํางานโดยใชแบบสอบถาม Thai Job Content (Thai- JCQ)  ใน

แรงงานไทยขามถ่ินเขตภาคกลางของประเทศไทย 

500,000  

3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือจัดการดานการทองเท่ียวสูความยั่งยืนของชุมชน ตําบลลาดชะโด 

อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

150,00  

4 ความพรอมของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาไปสูการ

จัดการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ

ลพบุรี) 

250,000  

5 การศึกษาคุณสมบัติของยีนท่ีควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยดและศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัด

จาก 

500,000  

6 ดอกโสน (Sesbaniajavanica) 400,000  

7 การคัดเลือกเช้ือแบคทีเรยีสราง 400,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,700,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. .ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณาสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัยเพ่ือใชในการดําเนินงานวิจัย 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําโครงการงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. ไดเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ ในนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดรอยละ 80  
9.1.2 โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จรอยละ 80 
9.1.3 โครงการวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรรอยละ 80  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับในการนําเสนอผลงานวิจัย  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชจํานวนการตีพิมพ เผยแพรในวารสารทุกระดับ 
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161657208600 โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 450,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยเปนภาระงาน หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณาจารยในสถาบันการศึกษาในการสรางองคความรู
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน และนําความรูท่ีไดไปถายทอดสูสังคมในระดับตาง ๆ  ปจจัยท่ีสําคัญของการทํางาน
วิจัยใหประสบความสําเร็จคือ การเริ่มตนเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีมาตรฐานทางวิชาการ และสามารถนําไป
ยื่นเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัย นักวิจัยรุนใหมในสถาบันการศึกษาหลายทานไดพยายามเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนตางๆ เชน ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน โดยผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) เปน
ตน มีนักวิจัยรุนใหมจํานวนมากท่ีขาดทักษะ ประสบการในดานการเขียนขอเสนอโครงการทําใหไมไดรับทุนสนับสนุน
การทําวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึง ใหความสําคัญกับการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสําหรับนักวิจัยรุนใหม ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จในการทํางานวิจัย เปนกลไกและ
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยรุนใหมเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางถูกตองและนําไปสูการเขียนบทความ
วิชาการไดอยางถูกหลักเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยข้ึน เพ่ือเปน
ชองทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดเพ่ิมพูนความรูดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย และนําไปสูการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเปนประโยชนตอการพัฒนา 
สังคมและประเทศตอไป 
  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัด การวิจัย และการพัฒนา ไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางถูกตองตาม 

มาตรฐาน และนําไปสูความสําเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 599 

 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการจากการใหคําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  
สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติได 

4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักวิจัยและคณาจารยท่ีสามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางถูกตองและไดรับการตอบ 
รับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติได 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
     ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  
  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
   2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ไดนักวิจัยรุนใหมท่ีเขารวมโครงการ 4 คณะ 120 คน 
2 ไดขอเสนอโครงการวิจัยท่ีพรอมใชยื่นขอทุนสนับสนุน 120 โครงการ 
3 ไดบทความวิชาการท่ีสงตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 40 บทความ 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักวิจัยมีขอเสนอโครงการท่ีไดจากการอบรมไดทุนสนับสนุนงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 60 
2. มหาวิทยาลัยมีบทความไดรับการตอบรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติไม 

นอยกวารอยละ 60 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  100  เปนเงิน  450,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มตนทําวิจัยเขียน

โครงรางวิจัยอยางไรดี” 
1 ครั้ง 150,000 - - 1 ครั้ง 150,000 - - - - 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย” 

1 ครั้ง 150,000 - - 1 ครั้ง 150,000 - - - - 

3 กิจกรรมฝกปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนบทความวิชการอยาง
ไรใหไดพีพิมพ รุนท่ี 1”  

1 ครั้ง 150,000 - - 1 ครั้ง 150,000 - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3 คร้ัง 2,700,000 - - 3 คร้ัง 450,000 - - - - 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบอุดหนุน 450,000  
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เร่ิมตนทําวิจัยเขียนโครงรางวิจัยอยางไรดี” 150,000  
 1.1 คาตอบแทน 24,000  
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 600 บาท 24,000  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 126,000  
 -คาอาหาร 50 คนๆ ละ 3 มือ้ ๆ ละ 250 บาท 37,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 7,500  
 -คาท่ีพัก 30 หองๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,500 บาท 45,000  
 -คาเชาเหมารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 35,000 บาท 35,000  
 -คาวัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย” 150,000  
 2.1 คาตอบแทน 24,000  
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 600 บาท 24,000  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 126,000  
 -คาอาหาร 50 คนๆ ละ 3 มือ้ ๆ ละ 250 บาท 37,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 7,500  
 -คาท่ีพัก 30 หองๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,500 บาท 45,000  
 -คาเชาเหมารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 35,000 บาท 35,000  
 -คาวัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
3 กิจกรรมฝกปฏิบัติการ เร่ือง “เขียนบทความวิชการอยางไรใหไดพีพิมพ รุนท่ี 1” 150,000  

 3.1 คาตอบแทน       24,000  
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 600 บาท 24,000  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       126,000  
 -คาอาหาร 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท 37,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 7,500  
 -คาท่ีพัก 30 หองๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,500 บาท 45,000  
 -คาเชาเหมารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 35,000 บาท 35,000  
 -คาวัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 450,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการฉพาะคาใชสอยลัคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัด การวิจัย และการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 
2. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับเทคนิคและทักษะในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยาง 

ถูกตองตามมาตรฐาน และนําไปสูความสําเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. ผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและนําไปสู  

การตีพิมพวารสารในระดับชาติและนานาชาติได 
4. มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักวิจัยและคณาจารยท่ีสามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางถูกตองและไดรับ 

การตอบรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดรอยละ 80  
9.1.2  จํานวนผูเขารวมการอบรมรอยละ 80 
9.1.3  โครงการวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรรอยละ 80  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับและแบบประเมินในการเขารับการอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชจํานวนการตีพิมพ เผยแพรในวารสารทุกระดับ 
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161657208700 โครงการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีหนาท่ีในการสงเสริมการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
สากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและ
ของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอ่ืนเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษา สงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนว
พระราชดําริ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยท่ีเปนกระบวนการสรางองค
ความรูและภูมิปญญาท่ีสําคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีพันธกิจ
หลักคือพัฒนาทองถ่ินใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมจัดกระบวนการวิจัย
และบริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติเปนประจําทุกป สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไปเผยแพรในหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนเครือขาย
และหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน และตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัยให
บรรลุเปาหมาย 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนนักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไปเผยแพรในระดับชาติ ตลอดจนได
สรางเครือขายงานวิจัยระดับชาติ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
     ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  
  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
   2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand 
Research Expo 

1 ครั้ง 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผลงานวิจัยท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถตีพิมพ เผยแพร ไดในระดับชาติ และนําไปใชใหเกิดประโยชน 
ตอหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  100 เปนเงิน  100,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจยั 

Thailand Research Expo 
1 ครั้ง 100,000       1 100,000 

รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 100,000       1 100,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo 100,000  
 งบอุดหนุน 100,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 100,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       16,000  
 - คาจางจัดทําซุมนิทรรศการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท 50,000  
 - คาเชาเหมารถ       20,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       6,000  
 - คาถายเอกสาร       8,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักวิจัยได นําเสนอ เผยแพร ผลงาน งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในระดับชาติ ตลอดจน

ไดสรางเครือขายงานวิจัยระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพรในแหลงทุนตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.2 นักวิจัยไดเขารวมกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในกลุมเครือขาย ไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.3 ผลงานวิจัยไดผานการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบตอบรับการเผยแพรผลงานวิจัย 
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161657208800 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: เงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 45,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ จัดตั้งสวนราชการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 20 ก มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบโครงสราง 
อัตรากําลัง จํานวน 9 คน ประกอบดวย หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการ
ศึกษา และเจาหนาท่ีวิจัย 

เพ่ือเปนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 
จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาความสามารถดานการทําวิจัย 

2.เพ่ือใหไดขอมูล ขอเสนอ แนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารของสถาบันวิจัยพัฒนา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5 (ระดับสถาบัน)  
                     ตัวบงชี ้5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน 
        และเอกลักษณของสถาบัน 
  องคประกอบท่ี 3 (ระดับสํานัก/สถาบัน) การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงชี้ 3.4  แผนพัฒนาบุคลากร 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
  กลยุทธท่ี 1 เขาใจ 
  เปาประสงคท่ี 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน 
  ภารกิจตามยุทธศาสตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  
  รอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 บุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนา 9 คน 
2 มีงานวิจัยจากงานประจํา 9 เรื่อง 

 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรมีผลงานในการนําเสนอเพ่ือปรับระดับตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     27.41    เปนเงิน   12,500   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     72.59    เปนเงิน   33,100   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมความรูเบ้ืองตน “งานประจําสูงานวิจัย 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500       
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 33,100   1 ครั้ง 33,100     

            
รวมท้ังสิ้น 2 45,600 1 คร้ัง 12,500 1 คร้ัง 33,100     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมความรูเบ้ืองตน “งานประจําสูงานวิจัย 12,500  
 งบอุดหนุน 12,500  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 8,900  
 - คาเชาเหมารถ       2,500  
 - คาอาหารวาง 10 คน ๆ ละ  2 มื้อ ๆ  ละ 50 บาท 1,000  
 - คาอาหาร 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท 3,500  
 - คาหองประชุมสัมมนา       1,500  
 - คาถายเอกสาร       400  
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 33,100  
 งบอุดหนุน 33,100  
 2.1 คาตอบแทน 5,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 9 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 27,100  
 - คาเชาเหมารถ       5,000  
 - คาหองพัก 6 หอง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 - คาอาหารวาง 10 คน ๆ ละ  2 มื้อ ๆ  ละ 50 บาท 1,000  
 - คาอาหาร 10 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 350 บาท 10,500  
 - คาหองประชุมสัมมนา       3,000  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,600  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนตนแบบของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  เบิกจายแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
9.1.2  ไดผลงานวิจัย 9 เรื่อง  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยดูจากเลมรายงานผลการวิจัย 
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161657208900 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 71,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  มนุษยจึงจําเปนท่ีจะตอง
ไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สิ่งใหม ๆ   การท่ีมนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําให
เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคล
มาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดี
ตอองคการ และการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของ
ตนเองและผูรวมงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหนึ่งตามโครงสรางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยตามพันธกิจ จึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังสองสายงานภายในหนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหนง  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได
เพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 
2. เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
     ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 3 พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
กลยุทธท่ี 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ 

 ตัวชี้วัดท่ี 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี คุณภาพระดับมืออาชีพ 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
   2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
      มหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการ 1 ครั้ง 
2 ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 1 ครั้ง 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
3. บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการไมนอยกวารอยละ 80 
4. บุคลากรไดศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  42.25  เปนเงิน  30,000  บาท 

 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  57.75 เปนเงิน  41,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
1 ครั้ง 30,000 - - 1 ครั้ง 30,000 - - - - 

2 ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1 ครั้ง 41,000 - - - - 1 ครั้ง 41,000 - - 

            
รวมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 71,000 - - 1 คร้ัง 30,000 1 41,000 - - 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการ 30,000  
 งบอุดหนุน 30,000  
 1.1 คาใชสอย 30,000  
 -คาท่ีพัก 3 หองๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 1,600 บาท 14,400  
 -คาพาหนะ       7,640  
 -คาลงทะเบียน       4,000  
 -คาเบ้ียเล้ียง       3,960  
2 ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 41,000  
 งบอุดหนุน 41,000  
 2.1 คาใชสอย 41,000  
 -คาเบ้ียเล้ียง       5,000  
 -คาท่ีพัก       21,000  
 -คาเชาเหมารถ       15,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 71,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานตางๆ อยางมีประสิทธิผล 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพรอยละ 80  
9.1.2  บุคลากรไดเขารวมโครงการรอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติงาน  
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161657209000 โครงการสงเสริมเผยแพรงานวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพร บทความ และ
งานวิจัยในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวารสารของมหาวิทยาลัยยังไมมีมาตรฐานท่ีจะเปนแหลง
ในการตีพิมพเผยแพร เพ่ือใหบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดมีแหลงในการตีพิมพเผยแพรมากข้ึน 
ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ในดานงานวิจัยมากข้ึนและตอบสนองตัวชี้วัดดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยจึงจัดทําโครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดทําวารสารตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและบทความในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.เพ่ือสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย และบทความใหกับชุมชน สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
3.เพ่ือจัดทําวารสารท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
     ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  
  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย

กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

30/3 บทความ/
เลม 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TCI และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รอยละ 80 

2. นักวิจัยไดรับการยกยองจากตีพิมพ เผยแพร และการเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย รอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  22 เปนเงิน    22,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  24 เปนเงิน    24,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  24 เปนเงิน    24,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  30 เปนเงิน    30,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
30 บทความ/

3 เลม 
100,000 - - - -   - - 

1.1 คาตอบแทน           
 - คาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง 18,000 - - - - - - 1 18,000 
 - คาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิอานบทความ 30 บทความ 36,000 10 12,000 10 12,000 10 12,000 - - 

1.2 คาใชสอย           
 - คาจางจัดทําเลมวารสาร 300 เลม 36,000 - - 100 12,000 100 12,000 100 12,000 

1.3 คาวัสด ุ           
 - คาวัสดุในการดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง 3,000 1 3,000 - - - - - - 

1.4 คาสาธารณูปโภค           
 - คาแสตมปและจดหมายลงทะเบียน 2 ครั้ง 7,000 2  7,000 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น  100,000  22,000  24,000  24,000  30,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 100,000  
 งบอุดหนุน 100,000  
  1.1 คาตอบแทน 54,000  
 - คาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ 

กองบรรณาธิการ 
1 ครั้ง ๆ ละ  6 คน ๆ ละ 3,000 บาท 18,000  

 - คาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ
อานบทความ 

30 เรื่อง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 600 บาท 36,000  

  1.2 คาใชสอยคาวัสดุ 39,000  
 - คาจางจัดทําเลมวารสาร 3  ครั้งๆ ละ 100 เลม ๆ ละ  120 บาท 36,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       3,000  
 1.3 คาสาธารณูปโภค 7,000  
 

- คาแสตมปและจดหมาย
ลงทะเบียน 

1 ครั้ง ๆ ละ 300 ดวง ๆ ละ 15 บาท 4,500  
 1 ครั้ง ๆ ละ 300 ดวง ๆ ละ 5 บาท 1,500  
 1 ครั้ง ๆ ละ 300 ดวง ๆ ละ 3 บาท 900  
 1 ครั้ง ๆ ละ 100 ดวง ๆ ละ 1 บาท 100  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนวารสารท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและบทความในกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ิมข้ึน 
2. นักวิจัยไดรับการสงเสริมเผยแพรงานวิจัย และบทความใหกับชุมชน สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนวารสารท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI เพ่ิมมากข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ไดจํานวนบทความและงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับจํานวนการสมัคร  
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161657209100 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 94,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักคือ การบริหารงานดานการวิจัยและการบริหารงานดาน

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจะกําหนด
วิสัยทัศน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป รวมท้ังงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการทบทวนแผนกลยุทธ 
ระยะ 5 ป ปรับแผนปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายงบประมาณ ใหมีความชัดเจนสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายดานการศึกษา ตามกรอบการพัฒนาการศึกษา ในระยะ 15 ป นโยบายการพัฒนาสูความ
เปนเลิศ การใชเกณฑระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และการท่ี
จะดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวนั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประสบความสําเร็จ อีกท้ังในการดําเนินงาน
ของโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตอเนื่องท่ีเกิด ยังสงผลท่ีดีตองานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และทบทวนนโยบายการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน 

2. เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนกล
ยุทธระยะ 5 ป และงานประกันคุณภาพ เพ่ิมมากข้ึน 

3. เพ่ือสงเสริมใหมีระบบธรรมาภิบาลภายในองคกร และถายทอดแผนกลยุทธใหกับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เพ่ือเปนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบท่ี 7 ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 

   องคประกอบท่ี 9 ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ เครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และผูมีสวนเก่ียวของ 15 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนดําเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการทบทวน และรับฟง 

ความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ   100   เปนเงิน   94,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ           

 คาใชสอย           
 - คาเชาเหมารถ 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     
 - คาท่ีพัก 1 ครั้ง 25,600   1 ครั้ง 25,600     
 - คาอาหารวาง 1 ครั้ง 3,000   1 ครั้ง 3,000     

 - คาอาหาร 1 ครั้ง 26,250   1 ครั้ง 26,250     
 - คาหองประชุมสัมมนา 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 5,000     
 - คาถายเอกสารในการจัดทําแผน 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 10,000     
 - คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ ฯลฯ 1 ครั้ง 9,150   1 ครั้ง 9,150     

รวมท้ังสิ้น  94,000    94,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ  94,000  
 งบอุดหนุน 94,000  
 1.1 คาใชสอยและวัสดุ 94,000  
 - คาเชาเหมารถ       15,000  
 - คาท่ีพัก 8 หอง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,600 บาท 25,600  
 - คาอาหารวาง 15 คน ๆ ละ  4 มื้อ ๆ  ละ 50 บาท 3,000  
 - คาอาหาร 15 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 350 บาท 26,250  
 - คาหองประชุมสัมมนา       5,000  
 - คาถายเอกสารในการจัดทําแผน       10,000  
 - คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ 

ฯลฯ 
      9,150  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 94,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และทบทวนนโยบาย
การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน ไดชัดเจนยิ่ง 

2. บุคลากรไดรับความรูและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธระยะ 5 ป 
และงานประกันคุณภาพ เพ่ิมมากข้ึน 

3. เพ่ือเปนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2558 

10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ 
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