แผนการใชจา ยงบประมาณรายจาย
(งบแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

เอกสารลําดับที่ 001 /2559
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ก

คํานํา
แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปน
แผนที่ ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
เป าหมายการใหบ ริ การกระทรวง กั บ เปาหมายการใหบ ริการหนวยงาน กลยุทธหนว ยงาน ผลผลิต ตัว ชี้วัด
และกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 7 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 392,082,800 บาท
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า แผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย
(งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

(นายเกษม บํารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2558

ข
สารบัญ
 คํานํา
 สารบัญ
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25579
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตาม
ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจาย
 สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน
 งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน
ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน 1.11 : แผนงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
161168100100 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร
161168100200 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161168100300 โครงการ English for Asean Community
161168100400 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน
161168200500 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (งานวิเทศฯ )
161168200600 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ)
161168200700 โครงการอบรมภาษา (ศูนยภาษา)
161168200800 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
161168200900 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สอศ.)
161168201000 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016)
161168201100 โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
161433101200 งานสนับสนุนการเรียนการสอน
161433101300 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางองคความรู
161433101400 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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161433101500
161433101600
161433101700
161433101800
161433101900
161433102000
161433102100
161433102200

งานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
โครงการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช
161433102300
หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
161433202400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย)
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร
161434102500 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู
161434102600 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร
161434102700 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
161434102800 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
161434102900 จัดซื้อครุภัณฑ
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
161434103100 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103200 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103300 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103400 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ
161434103500 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
161434103600 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103700 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103800 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103900 โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434104000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการชมรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรู
16143410460
เกี่ยวกับโลจิสติกส)
16143410470 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
16143410480 โครงการอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส)
16143410490 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
16143410500 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
16143410510 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
16143410520 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
16143410530 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
16143410540 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการ
16143410550 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
16143410560 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
16143410570 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
16143410580 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 กองกลาง
161434205900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม)
1010200 กองนโยบายและแผน
161434206000 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
161434206100 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
1010300 กองบริการการศึกษา
161434206200 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
1010400 กองพัฒนานักศึกษา
161434206300 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
161434206400 งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
161434206500 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
161434206600 งานสนับสนุนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1040000
16143410410
16143410420
16143410430
16143410440
16143410450
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161434206700 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
161434206800 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา
161434206900 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
161435207000 โครงการพระราชดําริ
161435207100 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
161435207200 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
161435207300 โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต
2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1020000 คณะครุศาสตร
161435107400 งานพัฒนาวิชาชีพครู
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
161422107500 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
161422107600 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
161422107700 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกั ษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
161446207800 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ
161446207900 โครงการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา
16144628000 โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ
161446208100 โครงการจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
161446208200 โครงการรวบรวมขอมูลทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนา
460
466
466
471
476
476
476
476
487
501
515
531
531
531
537
537
537
537
537
543
543
548
548
554
554
554
554
560
565
571
577

ฉ
สารบัญ
161446208300 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
161446208400 โครงการอนุรักษและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
161657208500 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559
161657208600 โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
161657208700 โครงการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo
161657208800 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
161657208900 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
161657209000 โครงการสงเสริมเผยแพรงานวิชาการ
161657209100 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาบันวิจัยและพัฒนา

หนา
582
588
593
593
593
593
593
598
603
607
611
615
619

ช
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 392,082,800 บาท
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน

1. เรงรัด
วางรากฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ

1.11 การสงเสริม
บทบาทและการใช
โอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา





ประชาชนไดรับ
โอกาส
ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนดไว

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

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่
กําหนดไว

เพื่อขยายการผลิตกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ


โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผลผลิต

โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

2,900,000 บาท



4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน


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




6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา


ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ
มีความตระหนัก
รวมอนุรักษและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอ
ยอด
ในเชิงพาณิชย







เพื่อผลิตกําลังคน
ที่มีคุณภาพตามความตองการของ
ประเทศ

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
อนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ











ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

81,029,500 บาท

291,587,400 บาท

6,326,800 บาท

650,000 บาท

3,560,600 บาท

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ



6,028,500 บาท

4.9 อนุรักษ
สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม




ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ซ

ผลผลิต

ยุทธศาสตร
แผนฯ 15 ป
มหาวิทยาลัย

เปาประสงค
แผนฯ 15ป
มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู







1)เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ

2)การเปนแหลงจัดการความรูทองถิ่น มรดกโลก ที่สรางความเขมแข็งใหสังคม

3)การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล



1)การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ
รวมทั้งตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ



3)การใหบริการทาง
วิชาการที่
เสริมสรางความ
เขมแข็งเปนที่พึ่ง
ของทองถิ่นและ
สังคม



แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป
งบประมาณ
พ.ศ.2559

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน

4)ศักยภาพครู
ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความตองการของ
สังคม





5)ศิลปวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณของอยุธยาเมือง
มรดกโลกมีความมั่นคง
แพรหลายและยั่งยืน

6)สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
รวมทั้ง
สุขภาวะของ
นักเรียน
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ
เหมาะสม

7)มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น

2)การวิจัยเพื่อ
สรางสรรค
นวัตกรรมและ
องคความรูที่
ตอบสนองความ
ตองการของ
สังคม นําไปสู
การพัฒนา
ทองถิ่นและ
ประเทศชาติ











2.คลัง
ปญญา
ของสังคม
พรอมชี้นํา
ทองถิ่น
และสังคม

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

4.เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการที่
เชี่ยวชาญ
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม

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

8.เสริมสราง
ความเปน
สวนหนึ่งและ
เปนที่พึ่งทาง
วิชาการดาน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก



6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเปนที่พึ่ง
ทางวิชาการ

2.คลังปญญา
ของสังคม พรอม
ชี้นําทองถิ่นและ
สังคม


8)การศึกษา
วิจัย และ
สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
แนว
พระราชดําริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
กวางขวาง
และตอเนื่อง

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชดําริ
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เปนสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล


4.
เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญ
บุคลากร
คุณภาพ
และ
คุณธรรม

9.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ
และพรอม
เขาสู
อาเซียน
และสากล

ซ
ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิต

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน


- ส ง ป . 1 จํ า น ว น
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า
บุ ค ล า ก ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปเขารับ
การอบรมด า นภาษา
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
อาจารยและนักศึกษา
จํานวน 1,221 คน
ตัวชี้วดั / - สงป .2 ผู เ ข า ร ว ม
เปาหมาย โครงการมีทัก ษะดา น
ภาษาเพิ่ ม ขึ้ น ไม น อ ย
ก ว า ร อ ย ล ะ 6 5

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สงป. 26 จํ า นวน
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
สามารถลดค า ใช จ า ย
ตามรายการที่ ไ ด รั บ
การสนับสนุน รอยละ
100

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

- สงป.3 จํ า นวนผู สํ า เร็ จ
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
การศึ ก ษาได ง านทํ า หรื อ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา
12 เดือนหลังจากจบ รอย
ละ 80
- สงป.7 ร อ ยละผู สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา
ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร
รอยละ 80
- ส ง ป . 8 ผู สํ า เ ร็ จ
การศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา
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

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู


- สงป.9 จํ า นวนผู สํ า เร็ จ
การศึกษา จํานวน 1,387 คน
- สงป.10 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา
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 เดือ น
หลังจากจบ รอยละ 85
- สงป.13 ร อ ยละผู สํ า เร็ จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ร อ ยละ
90
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
รอยละ 86


- สงป.15 จํ า นวนผู เ ข า รั บ
บริการ 2,850 คน
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแกสังคม
86 โครงการ/กิจกรรม
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหาร
ที่ เ ข า รั บ การพั ฒ นา จํ า นวน
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 งานบริ การวิ ชาการ
แล ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 85
- สงป.21 ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
รอยละ 85


- ส ง ป . 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 ง ป . 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 จํ า นวน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 7
โครงการ
- สงป.23 จํ า นวน
โครงการวิ จั ย ที่ แ ล ว
เสร็จ 6 โครงการ
- สงป.24 จํ า นวน
ผลงานวิ จั ย เป น ไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
กํ า ห น ด
7 โครงการ
- ส ง ป . 25
โครงการวิ จั ย ที่ แ ล ว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ กํ า หนด
รอยละ 85

ฌ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น
392,082,800 บาท
สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน
ประเภทงบรายจาย

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

392,082,800
2,900,000
2,900,000
2,900,000
385,622,200
378,943,700
81,029,500
35,066,800
45,962,700
291,587,400
14,815,340
276,772,060
6,326,800
2,726,800
3,600,000
6,028,500
6,028,500
6,028,500
650,000
650,000
3,560,600
3,560,600
3,560,600

100.00
0.74
100.00
100.00
98.35
98.27
21.38
43.28
56.72
76.95
5.08
94.92
1.67
43.10
56.90
1.56
100.00
100.00
0.17
100.00
0.91
100.00
100.00

ญ
สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจาย
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู

50,913,000
50,913,000
50,913,000
18,221,600
18,221,600
32,691,400
32,691,400
-

ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทนพนักงาน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
ราชการ
16,201,200
5,177,000
1,849,100 12,471,700
15,181,900
7,467,400
5,177,000
16,201,200
7,467,400
1,849,100 12,471,700
15,181,900
15,697,200
5,177,000
1,849,100 12,325,700
15,181,900
7,467,400
7,775,000
7,023,400
607,400
5,754,400
7,167,600
1,269,000
3,770,100
5,854,400
5,177,000
15,181,900
7,467,400
1,849,100
2,680,240
720,000
3,050,100
3,174,160
5,177,000
1,849,100
15,181,900
7,467,400
780,600
2,819,400
2,819,400
780,600
504,000
146,000
146,000
504,000
-

งบลงทุน
คาที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
57,001,600 61,339,300 161,280,600
2,900,000
2,900,000
2,900,000
57,001,600 61,339,300 154,820,000
57,001,600 61,339,300 148,791,500
45,060,500
2,949,000
25,756,000
2,949,000
19,304,500
11,941,100 58,390,300 146,064,700
1,010,000
10,405,100
1,536,000 58,390,300 145,054,700
2,726,800
2,726,800
6,028,500
6,028,500
6,028,500
3,560,600
3,560,600
3,560,600

งบรายจายอื่น
3,200,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

392,082,800
2,900,000
2,900,000
2,900,000
385,622,200
378,943,700
81,029,500
35,066,800
45,962,700
291,587,400
14,815,340
276,772,060
6,326,800
2,726,800
3,600,000
6,028,500
6,028,500
6,028,500
650,000
650,000
3,560,600
3,560,600
3,560,600

100.00
0.74
100.00
100.00
98.35
98.27
21.38
43.28
56.72
76.95
5.08
94.92
1.67
43.10
56.90
1.56
100.00
100.00
0.17
100.00
0.91
100.00
100.00

ฎ
สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
งบรายจาย/หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
75,411,400
50,913,000
15,181,900
7,467,400
1,849,100
33,849,900
12,471,700
16,201,200
5,177,000
118,340,900
57,001,600
61,339,300
161,280,600

รอยละ
19.23
67.51
20.13
9.90
2.45
8.63
36.84
47.86
15.29
30.18
48.17
51.83
41.13

งบรายจายอื่น

3,200,000

0.82

392,082,800

100.00

รวม

ฏ

สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 กองกลาง
1010200 กองนโยบายและแผน
1010300 กองบริการการศึกษา
1010400 กองพัฒนานักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1020000 คณะครุศาสตร
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส
2
3

1

รวม

4

งบประมาณ

รอยละ

งบประมาณ

รอยละ

งบประมาณ

รอยละ

งบประมาณ

รอยละ

งบประมาณ

รอยละ

121,371,623.00
1,073,590.00
1,073,590.00
1,073,590.00
119,183,533.00
116,867,420.00
20,688,904.00
14,024,354.00
14,024,354.00
6,664,550.00
6,664,550.00
93,992,866.00
9,476,622.00
3,239,600.00
1,311,280.00
4,925,742.00
84,516,244.00
80,959,100.00
535,920.00
151,350.00
150,000.00
1,885,874.00
834,000.00
2,185,650.00
1,189,450.00
1,189,450.00
996,200.00
996,200.00
2,090,913.00
2,090,913.00
2,090,913.00
1,283,499.00
581,233.00
226,181.00
225,200.00
225,200.00
225,200.00
1,114,500.00
1,114,500.00
1,114,500.00
1,114,500

30.96
37.02
37.02
37.02
30.91
30.84
25.53
39.99
39.99
14.50
14.50
32.24
63.96
60.70
32.18
91.16
30.54
30.88
37.89
36.53
2.38
48.88
32.75
34.55
43.62
43.62
27.67
27.67
34.68
34.68
34.68
33.37
37.00
37.00
34.65
34.65
34.65
31.30
31.30
31.30
31.30

106,265,618.00
680,490.00
680,490.00
680,490.00
104,954,028.00
102,996,145.00
31,154,037.00
18,054,667.00
18,054,667.00
13,099,370.00
13,099,370.00
70,144,458.00
3,562,944.00
1,140,390.00
2,177,480.00
245,074.00
66,581,514.00
61,223,530.00
344,269.00
100,000.00
1,899,400.00
1,301,915.00
1,712,400.00
1,697,650.00
827,650.00
827,650.00
870,000.00
870,000.00
1,769,983.00
1,769,983.00
1,769,983.00
1,289,899.00
345,598.00
134,486.00
187,900.00
187,900.00
187,900.00
631,100.00
631,100.00
631,100.00
631,100

27.11
23.47
23.47
23.47
27.22
27.18
38.45
51.49
51.49
28.50
28.50
24.06
24.05
21.37
53.44
4.54
24.06
23.35
24.34
24.14
30.09
33.75
67.25
26.83
30.35
30.35
24.17
24.17
29.36
29.36
29.36
33.54
22.00
22.00
28.91
28.91
28.91
17.72
17.72
17.72
17.72

85,933,029.00
794,210.00
794,210.00
794,210.00
84,263,819.00
82,705,893.00
14,806,947.00
1,707,557.00
1,707,557.00
13,099,390.00
13,099,390.00
66,354,046.00
1,272,754.00
597,910.00
523,600.00
151,244.00
65,081,292.00
60,000,030.00
312,846.00
103,650.00
4,218,600.00
446,166.00
1,544,900.00
572,200.00
572,200.00
972,700.00
972,700.00
1,371,026.00
1,371,026.00
1,371,026.00
869,120.00
361,307.00
140,599.00
186,900.00
186,900.00
186,900.00
875,000.00
875,000.00
875,000.00
875,000

21.92
27.39
27.39
27.39
21.85
21.83
18.27
4.87
4.87
28.50
28.50
22.76
8.59
11.20
12.85
2.80
23.52
22.88
22.12
25.02
66.83
11.56
24.42
20.98
20.98
27.02
27.02
22.74
22.74
22.74
22.60
23.00
23.00
28.75
28.75
28.75
24.57
24.57
24.57
24.57

78,468,530.00
351,710.00
351,710.00
351,710.00
77,176,820.00
76,330,242.00
14,379,612.00
1,280,222.00
1,280,222.00
13,099,390.00
13,099,390.00
61,052,030.00
503,020.00
359,420.00
62,000.00
81,600.00
60,549,010.00
60,000,040.00
221,285.00
59,320.00
44,320.00
224,045.00
898,600.00
137,500.00
137,500.00
761,100.00
761,100.00
796,578.00
796,578.00
796,578.00
403,782.00
282,762.00
110,034.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
940,000.00
940,000.00
940,000.00
940,000

20.02
12.13
12.13
12.13
20.02
20.15
17.75
3.65
3.65
28.50
28.50
20.94
3.40
6.73
1.52
1.51
21.88
22.88
15.65
14.32
0.70
5.81
14.20
5.04
5.04
21.14
21.14
13.21
13.21
13.21
10.50
18.00
18.00
7.69
7.69
7.69
26.40
26.40
26.40
26.40

392,038,800.00
2,900,000.00
2,900,000.00
2,900,000.00
385,578,200.00
378,899,700.00
81,029,500.00
35,066,800.00
35,066,800.00
45,962,700.00
45,962,700.00
291,543,400.00
14,815,340.00
5,337,320.00
4,074,360.00
5,403,660.00
276,728,060.00
262,182,700.00
1,414,320.00
414,320.00
6,312,320.00
3,858,000.00
2,546,400.00
6,326,800.00
2,726,800.00
2,726,800.00
3,600,000.00
3,600,000.00
6,028,500.00
6,028,500.00
6,028,500.00
3,846,300.00
1,570,900.00
611,300.00
650,000.00
650,000.00
650,000.00
3,560,600.00
3,560,600.00
3,560,600.00
3,560,600.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ฐ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1
161168100100 1) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คคศ)
161168100200 2) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คมส)
2
3
161168100300 3) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ควจ)
4
161168100400 4) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ควท)
5
161168100500 5) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (งานวิเทศฯ )
6
161168100600 6) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ)
7
161168100700 7) โครงการอบรมภาษา (ศูนยภาษา)
161168100800 8) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สวท.)
8
9
161168100900 9) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (สอศ.)
10 161168101000 10) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016) (สวพ.)
11 161168101100 11) โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 161433101200
1 งานสนับสนุนการเรียนการสอน
13 161433101300
2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางองคความรู
14 161433101400
3 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15 161433101500
4 งานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
16 161433101600
5 โครงการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
17 161433101700
6 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
18 161433101800 7 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
19 161433101900
8 โครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร
20 161433102000
9 โครงการวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
21 161433102100 10 โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
22 161433102200 11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู
23 161433102300 12 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หอง

50,913,000
50,913,000
50,913,000
18,221,600
-

ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทนพนักงาน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
ราชการ
15,181,900
7,467,400
1,849,100 12,471,700
16,201,200
5,177,000
15,181,900
7,467,400
1,849,100 12,471,700
16,201,200
5,177,000
15,181,900
7,467,400
1,849,100 12,325,700
15,697,200
5,177,000
7,775,000
7,023,400
607,400
5,754,400
607,400
5,754,400
263,670
24,200
801,300
65,400
436,473
59,400
125,557
49,800
325,200
340,000
108,000
162,000
15,000
85,000
100,000
285,600
3,115,200

งบลงทุน
คาที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
57,001,600 61,339,300 161,280,600
2,900,000
2,900,000
2,900,000
2,900,000
200,000
200,000
200,000
200,000
532,000
60,000
896,000
84,000
84,000
344,000
100,000
57,001,600 61,339,300 154,820,000
57,001,600 61,339,300 148,791,500
45,060,500
2,949,000
25,756,000
2,949,000
25,756,000
2,949,000
-

25,756,000
2,949,000

งบรายจายอื่น
3,200,000
3,200,000
3,200,000
-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

392,082,800
2,900,000
2,900,000
2,900,000
2,900,000
200,000
200,000
200,000
200,000
532,000
60,000
896,000
84,000
84,000
344,000
100,000
385,622,200
378,943,700
81,029,500
35,066,800
35,066,800
263,670
825,500
501,873
184,957
375,000
340,000
270,000
100,000
100,000
3,400,800
25,756,000
2,949,000

100.00
0.74
100.00
100.00
100.00
6.90
6.90
6.90
6.90
18.34
2.07
30.90
2.90
2.90
11.86
3.45
98.35
98.27
21.38
43.28
100.00
0.75
2.35
1.43
0.53
1.07
0.97
0.77
0.29
0.29
9.70
73.45
8.41

ฑ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
เงินเดือน
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
24 161433202400
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย)
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร
25 161434102500
1 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู
26 161434102600
2 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร
27 161434102700
3 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
28 161434102800 4 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
29 161434102900
5 จัดซื้อครูภัณฑ
1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30 161434103000
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
31 161434103100
2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
32 161434103200
3 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
33 161434103300
4 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
34 161434103400
5 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ
35 161434103500
6 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
36 161434103600
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
37 161434103700
8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
38
39
40

161434103800
161434103900
161434104000

41
42
43
44

1040000 คณะวิทยาการจัดการ
161434104100
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
161434104200
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
161434104300
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
161434104400
4 โครงการชมรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
161434104500
5 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

46

6 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส(พัฒนาความรู
เกี่ยวกับโลจิสติกส)

งบลงทุน
คาที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
19,304,500
19,304,500
19,304,500
11,941,100 58,390,300 146,064,700
10,405,100
1,010,000
2,823,800
1,010,000

งบรายจายอื่น
3,200,000
-

1,010,000

-

-

-

-

-

-

-

รอยละ

45,962,700
45,962,700
45,962,700
291,587,400
14,815,340
5,337,320
871,520
132,000
1,010,000
500,000
2,823,800
4,074,360

56.72
100.00
100.00
76.95
5.08
36.03
16.33
2.47
18.92
9.37
52.91
144.29

390,000

238,600

856,760

41,400
15,400
148,800
20,400
3,600

147,340
102,200
23,250
53,500
5,000
125,000
19,280

188,740
117,600
172,050
73,900
8,600
125,000
24,680

4.63
2.89
4.22
1.81
0.21
3.07
0.61

3,600

132,560
221,130
27,500

136,160
221,130
27,500

3.34
5.43
0.67

120,600
7,200

680,760
22,750
38,720
50,000
25,000

5,400

-

รวมทั้งสิ้น

110,000

9 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10 โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

45
161434104600

18,221,600
18,221,600
18,221,600
32,691,400
-

ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทนพนักงาน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
ราชการ
7,167,600
1,269,000
7,167,600
1,269,000
7,167,600
1,269,000
15,181,900
7,467,400
1,849,100
3,770,100
5,854,400
5,177,000
720,000
2,680,240
360,800
1,142,720
195,000
676,520
55,800
76,200

-

-

2,823,800
2,979,000

2,979,000
4,602,300

-

-

-

-

-

-

2,979,000 73.12
5,403,660 181.39
29,950
0.55
38,720
0.72
50,000
0.93
25,000
0.46

25,000

25,000

0.46

15,000

15,000

0.28

ฒ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
47 161434104700
7 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
48 161434104800 8 โครงการอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส)
49 161434104900
9 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
50 161434105000 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
51 161434105100 11 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล
52 161434105200 12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
53 161434105300 13 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
54 161434105400 14 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการ
55 161434105500 15 โครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
56 161434105600 16 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
57 161434105700 17 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
58 161434105800 18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 กองกลาง
59 161434205900
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม)
1010200 กองนโยบายและแผน
60 161434206000
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
61 161434206100
2 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
1010300 กองบริการการศึกษา
62 161434206200
1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
1010400 กองพัฒนานักศึกษา
63 161434206300
1 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
64 161434206400
3 งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา
1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 161434206500
1 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
66 161434206600
2 งานสนับสนุนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
67 161434206700
3 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
68 161434206800 1 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา
69 161434206900
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
70 161435207000
1 โครงการพระราชดําริ
71 161435207100
2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
72 161435207200
3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
73 161435207300
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาตอบแทนพนักงาน
คาที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ
เงินเดือน คาจางประจํา
ราชการ
สิ่งกอสราง
25,000
12,000
73,800
15,850
5,400
20,920
9,000
31,580
14,400
23,675
4,000
25,000
7,200
114,420
3,600
71,989
159,856
4,602,300
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
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
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
64,800
1,345,520
4,000
414,320
64,800
931,200
4,000
414,320
414,320
414,320
5,898,000
414,320
5,898,000
702,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,600
-

-

2,819,400
-

-

702,000
834,000

-

834,000
-

1,712,400
1,712,400
-

-

2,726,800
2,726,800
2,726,800
558,000
605,700
803,800
759,300

งบรายจายอื่น

3,200,000
3,200,000
1,500,000
1,700,000
-

-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

25,000
12,000
89,650
26,320
40,580
38,075
4,000
25,000
121,620
75,589
159,856
4,602,300
276,772,060
262,182,700
262,182,700
1,414,320
414,320
1,000,000
414,320
414,320
6,312,320
414,320
5,898,000
3,902,000
1,500,000
1,700,000
702,000
2,546,400
1,712,400
834,000
6,326,800
2,726,800
2,726,800
558,000
605,700
803,800
759,300

0.46
0.22
1.66
0.49
0.75
0.70
0.07
0.46
2.25
1.40
2.96
85.17
94.92
94.73
100.00
0.51
29.29
70.71
0.15
100.00
2.28
6.56
93.44
1.41
38.44
43.57
17.99
0.92
67.25
32.75
1.67
43.10
100.00
20.46
22.21
29.48
27.85

ณ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ)
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต -โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ุ
2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1020000 คณะครุศาสตร
74 161435107400
1 งานพัฒนาวิชาชีพครู
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
75 161422107500 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
76 161422107600
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
77 161422107700
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
78 161446207800 1 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ
79 161446207900
2 โครงการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา
80 161446208000 3 โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ
81 161446208100 4 โครงการจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
82 161446208200 5 โครงการรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
83 161446208300 6 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
84 161446208400 7 โครงการอนุรักษและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
85 161657208500 1 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559
86 161657208600 2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
87 161657208700 3 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
88 161657208800 4 โครงการพัฒนาบุคลากรดวยกิจกรรมงานประจําสูงานวิจัย
89 161657208900 5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
90 161657209000
6 โครงการสงเสริมเผยแพรงานวิชาการ
91 161657209100
7 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาบันวิจัยและพัฒนา

เงินเดือน
-

ประเภทงบรายจาย
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงาน
คาที่ดินและ
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ
ราชการ
สิ่งกอสราง
780,600
2,819,400
780,600
2,819,400
780,600
2,819,400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,000
146,000
146,000
51,200
3,600

29,400

-

-

-

-

4,200
57,600
-

504,000
504,000
504,000
119,100
46,400

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

,
0
6,028,500
6,028,500
6,028,500
3,846,300
3,846,300
1,570,900
1,570,900
611,300
611,300
-

-

-

30,000
138,600
30,000
97,500
42,400

-

-

-

-

3,560,600
3,560,600
3,560,600
3,560,600
2,700,000
450,000
100,000
45,600
71,000
100,000
94,000

-

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

,
3,600,000
3,600,000
3,600,000
6,028,500
6,028,500
6,028,500
3,846,300
3,846,300

56.90
100.00
100.00
1.56
100.00
100.00
63.80
100.00

1,570,900
1,570,900
611,300
611,300
650,000
650,000
650,000
170,300
50,000

26.06
100.00
10.14
100.00
0.17
100.00
100.00
26.20
7.69

30,000
168,000
30,000
101,700
100,000
3,560,600
3,560,600
3,560,600
3,560,600
2,700,000
450,000
100,000
45,600
71,000
100,000
94,000

4.62
25.85
4.62
15.65
15.38
0.91
100.00
100.00
100.00
75.83
12.64
2.81
1.28
1.99
2.81
2.64

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 1
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน 1.11 : แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1. งานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1020000 คณะครุศาสตร
161168100100 .โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร

ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
200,000 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอการติดตอสื่อสารในโลกแหงขอมูลขาวสารซึ่งมีความเจริญกาวหนาและ
พัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการสื่อสารผานชองทางตางๆ สามารถทําไดอยางงายดายโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหกาวทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเปนปจจัยเกื้อหนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางดานทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานหรือศึกษาตอในระดับสูง รวมทั้งเปน
การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอีกดวย
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพทางดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงดําเนินโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษและสงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษนักศึกษาสูสังคมอาเซียน
3. พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา การแลกเปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน
1.2 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.

3.

ปริมาณ
200
10

เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 30
เปนเงิน 60,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 30
เปนเงิน 60,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 25
เปนเงิน 50,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 15
เปนเงิน 30,000 บาท

หนวยนับ
คน
รร.
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
เตรียมความพรอมนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
รวม

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
200 คน
10 รร.

150,000
50,000
200,000

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
200 คน
30,000
40,000
10 รร.
30,000
20,000
60,000
60,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
50,000
50,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
30,000
30,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
38 ชม.ๆละ
600 บาท
1.2 คาใชสอยและวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่ /
200
คนๆ
6 มื้อๆละ
30 บาท
คาอาหาร ฯลฯ
200
คนๆ
3 มื้อๆละ
50 บาท
-ถายเอกสาร/ซือ้ วัสดุ
2 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
งบเงินอุดหนุน
2.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
2
คนๆ
6 ชม.ๆละ
600 บาท
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/
30
คนๆ
2 มื้อๆละ
30 บาท
คาอาหาร ฯลฯ
30
คนๆ
1 มื้อๆละ
100 บาท
ถายเอกสาร/ซื้อวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
ลํา
ดับ

รายการ

รวมเปนเงิน
หมายเหตุ
งบประมาณ(บาท)

150,000
150,000
43,200
43,200
106,800
36,000
30,000
40,800
50,000
50,000
7,200
7,200
42,800
3,600
3,000
36,200
200,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาที่มีองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
9.1.2 นักศึกษามีความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง
สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว และถือวาการเตรียมความพรอม
ดานการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศของอาเซียน
จึงไดโครงการ “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” โดยมีเปาหมายใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ
และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษา วัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อพรอมกาวเขาสูการเปนประชากร
ของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งเปนการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการและเผยแพรชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.เพื่อใหผูเขารวมโครงการจากสถาบัน และหนวยงานตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
3.เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถเตรียมความพรอมของประชากรไทยสูการเปนประชากรอาเซียน
4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนนักศึกษาเขารับการอบรมภาษา
ตัวชี้วัดที่ 2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอมในการเขาสู
280
ตลาดแรงงาน
1.2 คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
500
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 65
2.2 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น
2.3 ผูเขารวมโครงการมีความพรอมในการเปนประชากรอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 เบิกจายรอยละ 66 เปนเงิน 132,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 เบิกจายรอยละ 34 เปนเงิน 68,000 บาท

หนวยนับ
คน
คน
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูตลาดแรงงานเพื่อการสื่อสารสําหรับ
นักศึกษา
คายภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

1 ครั้ง
3 ครั้ง

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

500 คน

132,000
132,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

280
คน

68,000

68,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนวย

อัตราตอหนวย
อัตรา

1 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษา
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
10 คนๆละ 10
ช.ม.ๆละ
600
1.2 คาวัสดุ
8,000
2 คายภาษาอังกฤษ
งบเงินอุดหนุน
2.1 คาตอบแทน
21
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
600
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
521
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
25
521
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาอาหาร
50
-คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 65
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น
3 ผูเขารวมโครงการมีความพรอมในการเปนประชากรอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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

หมาย
เหตุ

68,000 ไตรมาส4
68,000
68,000
60,000
8,000
132,000 ไตรมาส1
132,000
75,600
75,600
56,400
26,050
26,050
4,300
200,000
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
161168100300 โครงการ English for Asean Community
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบเงินอุดหนุน
200,000 บาท
ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเครื่องมีสําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติไมวาจะเปนการ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทํางาน หรือแมกระทั่งการประกอบธุรกิจตางๆ ดังนั้นการพัฒนาประเทศในทุกดาน
ใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานาประเทศใรโลกนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพฒนาศักยภาพของประชากร
ในประเทศใหมีความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในสิ้นปนี้ประเทศไทย
จะเขาสูประชาคมอาเซี่ยน และภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่งเหตุผลดังกลาวทุก
หนวยงาน องคกร รวมถึงสถาบันการศึกษาจึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร
และนักศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความตระหนักและใหความสําคัญในการที่จะ
พัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อใหมีความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานรวมถึงการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันกับประชาชนพลเมืองในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัถุประสงคที่ตั้งไว
คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทําโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษตอเนื่อง ซึ่งเปนแผนระยะยาว 3 ป เพื่อให
สามารถติดตามผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องและชัดเจน โดยเริ่มตนจากการพัฒนากับนักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557 และมีการติดตามผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2560
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะดานความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน โครงสราง
หลักไวยกรณ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกตองและชัดเจน
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนทักษะดานภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
พัฒนาทักษะดานความรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
1
วิทยาการจัดการ

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชความรูภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......100..........เปนเงิน.......... 200,000...........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรม พัฒนาทักษะดานความรูค วามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
1 ครั้ง

200,000
200,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
200,000
200,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ
9
คนๆละ
72
ชั่วโมงๆละ
ใหบุคลากร
1.2 คาใชสอย
- คาลวงเวลา
1
คนๆละ
45
ครั้งๆละ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง
-

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
200,000
200,000
194,400
300 บาท
194,400

อัตราตอหนวย

50 บาท
3,350 บาท

5,600
2,250
3,350
200,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษา คณะวิทยาการตัดการ มีพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการ
ฟง พูด อาน เขียน โครงสรางหลักไวยกรณ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกตองและชัดเจน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขาอบรมมีความรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบรายจายอื่น
200,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
ดวยในป 2558 ประเทศไทยมีโครงการในการกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งมีจุดมุงหมายในการทํา
ให ป ระเทศสมาชิ กทั้ ง 10 ประเทศ ได มีความเชื่อมโยง สานสัมพัน ธ ไปมาหาสู และมีความใกลชิด โดยมีความ
เชื่อมโยงในหลายมิติ เชน ดานการเมือง ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เนื่องดวยความใกลชิดและสัมพันธกันนี้ทําให
ประชากรของกลุมประเทศอาเซียนรวมกวา 600 ลานคนตองมีการเจรจา พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่ใชเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลในกลุมประเทศอาเซียน การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ใหแกนักศึกษาจึงมีความจําเปน เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสื่อสารและสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกไดอยางดีและมี
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 เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงจากประเทศตาง ๆ เพื่อการ
ทํางานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูในทักษะของภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเปนการเสริมสรางความพรอมทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
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สงป. ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
สกอ. องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวมกิจกรรม

ปริมาณ
100

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. การดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จครบถวน
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน....200,000

บาท

หนวยนับ
คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 15
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ

1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

โครงการคายพัฒนาทักษะ
1 ครั้ง 200,000
ภาษาอังกฤษสูประชาคม
อาเซียน
รวมทั้งสิ้น
200,000
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

200,000

200,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1.2 คาใชสอย
- คาที่พัก
- คาอาหารเชา
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาอาหารวาง
- คาเชารถ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

อัตราตอ
หนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

5
40
100
100
100
100
3

คน

10

ชั่วโมง

หอง
1
คืน
คน
1
มื้อ
คน
2
มื้อ
คน
1
มื้อ
คน
4
มื้อ
คัน
2
วัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,200 บาท
750
100
200
200
25
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเปน
เงิน
หมายเหตุ
งบประมา
ณ(บาท)
200,000
200,000
60,000
60,000
140,000
30,000
10,000
40,000
20,000
10,000
30,000
200,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับความรูในทักษะภาษาอังกฤษจากการเขาอบรม
2. นักศึกษาไดความรูเพิ่มขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาไดความรูภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสูโลกอาชีพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 นักศึกษาไดรับความรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
10.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 การสงเสริมบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดานภาษ
การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเ ขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
532,000
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายด า นการพั ฒ นามาตรฐานการศึก ษาของประเทศ ได กํ าหนดยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิน งานที่ สํ า คั ญประการหนึ่ ง
คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ เปาหมายที่สําคัญในการทําใหเกิด
ความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/
นักศึก ษา การร วมพั ฒนางานวิ จัย การแลกเปลี่ย นวัฒนธรรมเพื่ อกระชับความสั มพัน ธอย างยั่ง ยืน การส งเสริมความเขาใจอัน ดี
ที่จะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นภาษาต า งประเทศ โดยเฉพาะทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ กิ จ กรรมดั ง กล า วจึ ง เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ
ตอการรองรับความเปนสากลในอนาคต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ก ารดํ า เนิ น การสร า งเครื อ ข า ยและความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า งประเทศ
เพื่อดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธใหครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ทั้งในดานหลักสูตร งานวิจัย และดานอื่นๆ
อันจะกอนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงานที่ 1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ.
2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ กลยุทธ 17 การสงเสริมบทบาท
ศักยภาพในอาเซียนและสากล และนโยบายมหาวิทยาลัยขอที่ 11 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ภ ารกิ จ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยกับสถาบัน องคกรในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็ง สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัยในดานตางๆตลอดจนการไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัด
อันดับชั้นนําของโลก
เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว

2. วัตถุประสงค
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1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมคี วามเปนสากล
2. เพื่อขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ในหลากหลายดาน
สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ
3. เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
4. เพื่อพัฒนาความสามทารถในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร
5. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
6. เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมทั้งประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการตางประเทศ

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.

 ก.พ.ร.
 สมศ.

องคประกอบที่ ....2.... ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบงชี้ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................

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

กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูส ากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่
17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถิ่น
17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับตางประเทศหรือกลุม
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครั้ง

2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
2.3 รอยละของจํานวนบุคลากร/นักศึกษา จากองคกรทั้งในและตางประเทศ เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูท างวิชาการ
และวัฒนธรรม
2.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารย/นักศึกษาภายในและตางประเทศจากการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

3.เปาหมายเชิงเวลา

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

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดประชุมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

532,000
532,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
532,000
532,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุในการ
ดําเนินการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมประชุมนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล
5. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 ระดับความพึงพอใจในการประชุมวิชาการนานาชาติ
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล
2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
532,000
532,000
60,000
60,000
472,000
472,000

อัตราตอหนวย

532,000
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161168200600 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล (งานวิเทศฯ)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดวางรากฐานการพัมนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 การสงเสริมบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
งานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน องคกรใน
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็ง สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัย ในดานตางๆตลอดจนการไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัด
อันดับชั้นนําของโลก
นโยบายด า นการพั ฒ นามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนิน งานที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คื อ การสงเสริมความร ว มมื อด านการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบัน การศึกษาตางประเทศ
เปาหมายที่สําคัญในการทําใหเกิด ความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดีที่จะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการรองรับความเปนสากล
ในอนาคต
เพื่ อให บ รรลุ ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา งานวิเ ทศสั มพัน ธ จึงได จัดทํ า
โครงการงานพัฒนาสถาบันสูสากล โดยมีกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล
2. เพื่อขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ใน
หลากหลายดานสงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ
3. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
4. เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทั้งประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 22
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ....2.... ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร .
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูส ากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่
17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถิ่น
17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับตางประเทศหรือกลุม
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น

4. เครือขายความรวมมือ

 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด
ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 ใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย
2 งานแปลเอกสาร

ปริมาณ
1
1

หนวยนับ
งปม.
งปม.

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
2.3 รอยละของจํานวนบุคลากร/นักศึกษา จากองคกรทั้งในและตางประเทศ เขามาแลกเปลี่ยนองคความรู
และวัฒนธรรม
2.4 รอยละความสําเร็จการทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ (MOU)

3.ปาหมายเชิงเวลา

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

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันที่เปนเครือขายของ
มหาวิทยาลัยและงานแปลเอกสาร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
งบประมา ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
15,000
15,000
15,000
15,000
1 ป งปม.
60,000
ปริมาณ

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมใหการตอนรับผูแทนจากสถานบันที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและคาวัสดุในการ
ดําเนินงาน

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
60,000
60,000
60,000
60,000

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

60,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล
3. ไดรับความพึงพอใจจากผูแทนสถาบันที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1จํานวนบันทึกความรวมมือที่เพิ่มขึ้นกับตางประเทศ (MOU) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล
1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทํารวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขายในตางประเทศ
2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 แผนงานการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดานภาษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
896,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย นภายในป 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา
8 (6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรอื่นทั้งในและตางประเทศในการพัฒนาทองถิ่น
เมื่อประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะตองมีความพรอมทั้งดานการเตรียมหลักสูตร ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ที่เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
ได จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการเขาสูประชาคมอาเซียนป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษสําหรับประชาชนใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อใหพรอมที่จะ
สื่อสารกับสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน
2. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งไดแก อาจารย และเจาหนาที่ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสื่อสารไดในการเปนประชาคมอาเซียน
3. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคลภายนอก ไดแก เจาหนาที่องการบริหารสวนจังหวัด ผูประกอบการ
OTOP ตํารวจและตํารวจทองเที่ยว ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถสื่อสารได
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนอาจารย เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับ
การอบรมภาษา
ตัวชี้วัดที่ 2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
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 สกอ.

 ก.พ.ร.
 สมศ.

องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงานสําหรับเจาหนาที่
40
1.2 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับตํารวจและตํารวจทองเที่ยว
30
1.3 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเจาหนาที่องคการบริหาร
30
สวนจังหวัด
1.4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูประกอบการ OTOP
30
1.5 อบรมภาษาจีน
20
1.6 อบรมภาษาญี่ปุน
60
1.7 คายภาษาญี่ปุน
60
1.8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย
30
1.9 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
30
1.10 กิจกรรม ASEAN FESTIVAL
200
1.11 อบรมภาษาอาเซียน
20
1.12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
60
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 65
2. เสริมสรางทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 51.50 เปนเงิน 461,440 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 32.10 เปนเงิน 287,640 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.19 เปนเงิน 109,210 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 4.21 เปนเงิน 37,710 บาท

หนวยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงานสําหรับ
เจาหนาที่
2 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจและตํารวจ
ทองเที่ยว
3 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด
4 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ OTOP
5 อบรมภาษาจีน
6 อบรมภาษาญี่ปุน
7 คายภาษาญี่ปนุ
8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษผานกิจกรรม
10 กิจกรรม ASEAN FESTIVAL

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

40 คน

118,980

30 คน

18,240

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

11 อบรมภาษาอาเซียน
1 ครั้ง
12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 ครั้ง
และมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

2558

30 คน
20 คน

18,240
23,680
60 คน

30 คน
200
คน
20 คน
60 คน

287,640

139,520
61,820

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

30 คน

18,240

60 คน

39,120

30 คน

51,850

20 คน

80,960
461,440

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

287,640

109,210

37,710
37,710
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงานสําหรับเจาหนาที่

งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
3
คนๆละ
12
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
43
คนๆละ
4
มื้อๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
43
คนๆละ
-คาอาหาร
44
คนๆละ
1
คืนๆละ
-คาที่พัก
-คาพาหนะ
1
คนๆละ
2
วันๆละ
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาวัสดุ
2 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับตํารวจและตํารวจทองเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
12
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
31
คนๆละ
4
มื้อๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
31
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
3 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
งบเงินอุดหนุน
3.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
12
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
31
คนๆละ
4
มื้อๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
31
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
4 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ OTOP
งบเงินอุดหนุน
4.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
12
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
31
คนๆละ
4
มื้อๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
31
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนวย

อัตราตอหนวย
อัตรา

หมาย
เหตุ

118,980 ไตรมาส 1
118,980

600

บาท

50
9,000
900
6,000
240
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
50
3,600

บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
50
3,600

บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
50
3,600

บาท
บาท
บาท

21,600
21,600
97,380
8,600
38,700
39,600
6,000
480
4,000

18,240
18,240

ไตรมาส1

18,240
18,240

ไตรมาส3

18,240
18,240

ไตรมาส1

7,200
7,200
11,040
4,340
3,100
3,600

7,200
7,200
11,040
4,340
3,100
3,600

7,200
7,200
11,040
4,340
3,100
3,600

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 29
ลํา
ดับ

รายการ

5 อบรมภาษาจีน

งบเงินอุดหนุน
5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

2

คนๆละ

5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
22
คนๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
22
คนๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
6 อบรมภาษาญี่ปุน
งบเงินอุดหนุน
6.1 คาตอบแทน
3
คนๆละ
-คาวิทยากร
6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
63
คนๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
63
คนๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ
7 คายภาษาญี่ปุน
งบเงินอุดหนุน
7.1 คาตอบแทน
6
คนๆละ
-คาวิทยากร
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
66
คนๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
66
คนๆละ
-คาอาหาร
68
คนๆละ
-คาที่พัก
-คาพาหนะ
2
คนๆละ
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาวัสดุ
8 อบรมไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย
งบเงินอุดหนุน
8.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
-คาวิทยากร
8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
31
คนๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
31
คนๆละ
-คาอาหาร
-คาวัสดุ

12

4
2

ช.ม.ๆละ

มื้อๆละ
มื้อๆละ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนวย

อัตราตอหนวย
อัตรา

600

35
100

23,680
23,680

บาท

บาท
บาท

ช.ม.ๆละ

600

บาท

4
2

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35
50
6,000

บาท
บาท

ไตรมาส1

14,400
14,400
9,280
3,080
2,200
4,000

39,120
39,120
10

หมาย
เหตุ

ไตรมาส3

18,000
18,000
21,120
8,820
6,300
6,000

287,640 ไตรมาส 2
287,640
19

ช.ม.ๆละ

600

บาท

4
5
2

มื้อๆละ
มื้อๆละ
คืนๆละ

3

วันๆละ

50
300
600
20,000
240
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

68,400
68,400
219,240
13,200
99,000
81,600
20,000
1,440
4,000

51,850 ไตรมาส 3
51,850
30

ช.ม.ๆละ

600

บาท

10
5

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35
100
7,500

บาท
บาท
บาท

18,000
18,000
33,850
10,850
15,500
7,500
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนวย

อัตราตอหนวย
อัตรา

9 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษผานกิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
9.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คนๆละ
15
ช.ม.ๆละ
600 บาท
9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
32
คนๆละ 5
มื้อๆละ
50 บาท
-คาอาหาร
32 คนๆละ
5
มื้อๆละ
300 บาท
-คาที่พัก
33 คนๆละ
2
คืนๆละ
800 บาท
-คาพาหนะ
7,000 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง
1
คนๆละ
3
วันๆละ
240 บาท
-คาวัสดุ
5,000 บาท
10 กิจกรรม ASEAN FESTIVAL
งบเงินอุดหนุน
10.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
16 คนๆละ
1
วันๆละ
400
10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-เงินรางวัล
-คาวัสดุ
11 อบรมภาษาอาเซียน
งบเงินอุดหนุน
11.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
20
ช.ม.ๆละ 1,200 บาท
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
21
คนๆละ 6
มื้อๆละ
35 บาท
-คาอาหาร
21
คนๆละ 3
มื้อๆละ
100 บาท
-คาวัสดุ
12 ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
12.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2 คนๆละ
24 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
62 คนๆละ
8
มื้อๆละ
35 บาท
-คาอาหาร
62 คนๆละ
4
มื้อๆละ
100 บาท
-คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หมาย
เหตุ

139,520 ไตรมาส 1
139,520
18,000
18,000
121,520
8,000
48,000
52,800
7,000
720
5,000
61,820 ไตรมาส 1
61,820
6,400
6,400
55,420
22,900
32,520
37,710 ไตรมาส 4
37,710
24,000
24,000
13,710
4,410
6,300
3,000
80,960 ไตรมาส 1
80,960
28,800
28,800
52,160
17,360
24,800
10,000
896,000
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8 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 65
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 65
9.1.2 เสริมสรางทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเชือ่ มั่นและเรงรัดการวางรากฐานที่ดขี องประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกรงประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย
งบอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
84,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 9
สรางความเขมแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล ไดกําหนดใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบ
ในการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา โดยใชพื้นที่บางสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงเก็บรวบรวมองคความรู
ในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงพื้นที่ ในการจัดตั้งเปนศูนยอาเซียนเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา ถายทอด
เผยแพรองคความรูตางๆ ทางดานวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งแนะการใชบริการสํานักวิทยบริการแกนักศึกษา คณาจารย และชุมชน
ทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหา รวบรวมขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประจําศูนยอาเซียน
2. เพื่อจัดทําสื่อมัลติมีเดีย โดยการสังเคราะหเนื้อหาจากหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน
3. เพื่อเปนแหลงศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลความรูด านอาเซียนศึกษา

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24
 สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3

 ก.พ.ร.

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
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ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 17
การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 17.3
ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําอาเซียนศึกษาทองถิ่น
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

รายการเปาหมาย

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณ)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หนวยนับ

1,000
100
100

คน
คน
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ

59.52 เปนเงิน
40.48 เปนเงิน

50,000
34,000

บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
1

งบอุดหนุน
คาวัสดุ
1.1 วัสดุ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

50,000
50,000

34,000
34,000

84,000
20 รายการ

84,000
84,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ สําหรับศูนยอาเซียนศึกษา
84,000
งบเงินอุดหนุน
84,000
1.1 คาวัสดุ
84,000
-วัสดุ
20 รายการ
84,000
84,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิต นักศึกษา มีความรู ความเขาใจและเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ มีความตระหนักรูถึงการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน สามารถนําไปเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเชือ่ มั่นและเรงรัดการวางรากฐานที่ดขี องประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกรงประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสว นรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
84,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานที่มีหนาที่และเปาหมายเพื่อเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ
เป นสถาบั น ที่เ ชิด ชู และสงเสริ มการประยุ กต ใชขอมูล ทางวัฒ นธรรมอยุธ ยา เพื่อการพัฒ นาสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
วิสัยทัศนที่มีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารประเทศ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสงเสริมใหมี
การผลิตงานวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม และสามารถแขงขันได ในกลุมประเทศอาเซียน และเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม”
ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงใหความสําคัญกับการเตรียม
ความพรอมและการสร างความเขา ใจเกี่ ยวกั บความสําคัญ และคุณคาในทางประวัติศาสตร ภูมิห ลัง ศาสนา และ
พื้นฐานทางดานสังคมวัฒนธรรมของประเทศตางๆในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนวิธีการสําคัญที่แสดงใหเห็นถึง
มิติความสําคัญที่มีความเกี่ยวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศและกลุมวัฒนธรรมตางๆในประชาคมอยางมี
นั ย สํ า คั ญ สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จึ ง จั ด โครงการเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมอาเซี ย น ในชุ ด “นิ ท รรศการ
ศิลปหัตถกรรมอยุธยา-อาเซียน สูความเปนมรดกโลก” เพื่อเปนการสรางความเขาใจในบริบทตางๆขางตน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางองคความรู ความเขาใจและการตระหนักในบทบาทของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโดเย
เฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม”
2. เพื่อบูรณาการองคความรูและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการเตรียมความพรอมสูการเปนสวน
หนึ่งประชาคมอาเซียน
3. เพื่ อปลู กจิ ตสํา นึ กใหป ระชาชนทั่ ว ไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ตระหนักถึง ความสําคัญของ
วัฒนธรรมอยุธยาใหสามารถสืบสานและดํารงอยูไดในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน
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4. เพื่อสงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกใน
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศสมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
5. เพื่อเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป

พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
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 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนกิจกรรมเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1
กิจกรรม
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
1,000
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
3.ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
5.ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ...100.............เปนเงิน.........84,000........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอยุธยาอาเซียน สูความเปนมรดกโลก
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

84,000
84,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

84,000
84,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

1. กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอยุธยา-อาเซียน สูความเปนมรดกโลก
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาใชสอย
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ 84,000 บาท
- คาจางจัดทํานิทรรศการ

ศิลปหัตถกรรมอยุธยาอาเซียน สูความเปนมรดกโลก

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

84,000
84,000
84,000
84,000

84,000

1.ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจและการตระหนักในบทบาทของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโด
เยเฉพาะ “ASCC” หรือ “ประชาสังคมและวัฒนธรรม”
2. บุคลากรทางการศึกษา สามารถนําองคความรูและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงการเตรียมความพรอมสู
การเปนสวนหนึ่งประชาคมอาเซียน
3. เกิดจิตสํานึกใหประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอยุธยา
ใหสามารถสืบสานและดํารงอยูไดในกระแสวัฒนธรรมในยุคประชาคมอาเซียน
4. เกิดการตระหนักรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกในการเปน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
สมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ
และอัตลักษณของชาติ

9. การประเมินผลการดําเนินงาน

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูส นใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมงาน ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมงาน ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูส นใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูผูเขารวมงานไมนอยกวา รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
161168201000 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (SISA 2016)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนงบประมาณ:
1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสรางความสัมพันธ
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
งบประมาณหมวดรายจาย:
เงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
344,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
ดวยในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเขาสูการประชาคมอาเซียน ซึ่งประชาคมอาเซียนมีรวมมือที่ครอบคลุมทั้ง
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคม
ที่เอื้ออาทรและแบงปน มีสุขภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิป ญญาของทองถิ่ น ซึ่ งมุ งดํ าเนิน งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหมีการขยายความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นความสําคัญของสภาพการณที่
จะเกิดขึ้นดังกลาว จึงจะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 International Symposium on Multimedia
and Communication Technology (ISMAC 2015) เพื่อสรางความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ และสรางความเขมแข็งทางวิชาการ สูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อสังคม ซึ่งสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย สําหรับอาจารยในสถาบันการศึกษาของภูมิภาค
อาเซียนใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ
2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักของภูมิภาคอาเซียน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.

องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
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ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

 สมศ.
4. เครือขายความรวมมือ
มีเครือขาย
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
 ตางประเทศ
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1 ผูเขารวมประชุมวิชาการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Hokkaido University

รายการเปาหมาย

ปริมาณ
150

1. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 15.99
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 5.82
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.98) เบิกจายรอยละ 78.19

เปนเงิน 55,000 บาท
เปนเงิน 20,000 บาท
เปนเงิน 269,000 บาท

หนวยนับ
คน
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016
(SISA 2016)
-

คาหองประชุมสัมมนา
คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางจัดทําเว็บไซดโครงการประชุมวิชาการ
คาจางทําวีดีโอแนะนําการเดินทาง
คาจางจัดทําเลมบทคัดยอ
คาจางจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
คาจางจัดทําถุงผาใสเอกสารการประชุม
คาเชาเหมารถตู
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาเสื่อมราคา
คาที่พัก
คาวิทยากร
คาถายเอกสารประกอบการประชุม
คาวัสดุในการจัดประชุม
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

344,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครัง้
1 ครั้ง

20,000
105,000
30,000
30,000
10,000
20,000
15,000
20,000
20,000
5,000
2,000
24,000
18,000
10,000
15,000
344,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1
1

30,000
10,000

1

15,000

55,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

20,000

20,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1
1
1

20,000
105,000
30,000

1

20,000

1
1
1
1
1
1
1

20,000
5,000
2,000
24,000
18,000
10,000
15,000
269,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 (SISA 2016)
344,000
งบเงินอุดหนุน
344,000
1.1 คาตอบแทน
18,000
- คาวิทยากร
3
คนๆละ
5
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
18,000
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
326,000
- คาหองประชุมสัมมนา
20,000
- คาอาหาร
150
คนๆละ
3
มื้อๆละ
350 บาท
105,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
4
มื้อๆละ
50 บาท
20,000
- คาจางจัดทําเว็บไซด
30,000
โครงการประชุมวิชาการ
- คาจางทําวีดีโอแนะนําการ
10,000
เดินทาง
- คาจางจัดทําเลมบทคัดยอ
20,000
- คาจางจัดทําเอกสาร
15,000
ประชาสัมพันธ
- คาจางจัดทําถุงผาใสเอกสาร
20,000
การประชุม
- คาเชาเหมารถ
20,000
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
5,000
- คาเสื่อมราคา
2,000
- คาที่พัก
5
หองๆละ
3 คืนๆละ
1,600 บาท
24,000
- คาถายเอกสารประกอบการ
10,000
ประชุม
- คาวัสดุในการจัดประชุม
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
344,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการของอาจารยในภูมิภาคอาเซียน
2. ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนที่รูจักในภูมิภาคอาเซียน

9. การประเมินผลการดําเนินงาน

1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 85
2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสังเกต
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1010400 กองพัฒนานักศึกษา
161168201100 โครงการสหกิจศึกษาสูอาเซียน
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิ าค
ผลผลิต:
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
1. จํานวนผูเขารับการอบรม
ผลผลิต:
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3. จํานวนครู/บุคลากร/ผูประกอบการที่เขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6. ครู บุคลากร และผูประกอบการเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
ฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
งานบริการวิชาการ เปนงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใหบริการทางวิชาการในการรูปแบบการ
ใหความรู และฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนบุคลากรภายใน นักศึกษา อาจารย รวมทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรจากภายนอกทั้งในระดับหนวยงาน องคกร และประชาชนในชุมชนและ
ทองถิ่น การใหบริการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก การใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการใหบ ริการจัดประชุม สัมมนา
รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริง
เปนหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชนตอ
สถานประกอบการ เชน การปรับ ปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางาน
ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการ
ทํางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
สหกิจศึกษาเปนกลไกในการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่องตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเนนที่ความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลประโยชน
รวมกันสูงสุด ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ไดลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนประสบการณที่นักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห และประเมินผลอยางเปนระบบมี
การจัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการทํางานจริงของตนเองที่สะทอนการผสมผสาน
ระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน รวมทั้งการคนพบตนเองทางดานงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น
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ด ว ยระบบการเรี ย นการสอนที่ ผ สมผสานภาคทฤษฎีเขากับ ภาคปฏิบัติไดอยางลงตัว เชน นี้ จึงสงผลให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษายังทําใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรไดตลอดเวลา สวนสถานประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานตลอดทั้งป กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกทุกฝายที่เกี่ยวของ มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่วา “แหลงจัดการความรูภูมิปญญา พัฒนาครูและทองถิ่น
เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรม มรดกโลก” การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนการรวมตัวและ
รวมมือในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางผูประกอบการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแนวทางการปฏิบัติและบทบาทของ
ตนเอง ในการเสริมสรางและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผูประกอบการ อันจะนําไปสูการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตลอดไป การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดั ง นั้ น งานบริ ก ารวิ ช าการและสหกิ จ ศึ ก ษา ในฐานะเป น ส ว นหนึ่ ง พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ซึ่งมี บ ทบาทในการส งเสริม และพัฒ นานักศึกษาใหมีป ระสบการณกอนและหลังออกฝก
ประสบการณทางดานอาชีพกับสถานประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ และเพื่อใหการสนับสนุนภารกิจงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเปนไป
ไดอยางคลองตัวในการบริหารจัดการของฝายงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษานั้น จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน และการสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรทั้งภายใน นักศึกษา อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอกทั้งหนวยงาน องคกร และประชาชนในชุมชน และทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางประสบการณทางดานอาชีพ ในรูปแบบการการฝกงาน แบบสหกิจศึกษา
และฝกประสบการณวิชาชีพ
2. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
4. เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผานนักศึกษาผูไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
5. เพื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมทองถิ่นในรูปแบบการใหความรูฝกอบรมวิทยาการใหมๆ และการ
ใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ และประชาชนในชุมชนและองคกรในทองถิ่น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม ผูประกอบการที่เปนหนวยรวมในการฝกงานของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
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 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ ผูประกอบการที่เปนหนวยรวมในการฝกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
หนวยนับ
1 นักศึกษา
100
คน
2 อาจารยนิเทศ สหกิจศึกษา
20
คน
3 ผูประกอบการ
50
คน
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
สหกิจศึกษา และการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของโดยตรง
2.2 การใชระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย
ใหผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด ลดผลการสูญเปลาใน
การผลิตบัณฑิต และนําพาประเทศใหสามารถแขงขันไดทั้งในอาเซียนและสากล
2.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจขององคกรผูใช
บัณฑิตเพิ่มขึ้นตามเกณฑประเมิน
2.4 จํานวนองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 71.15 เปนเงิน 71,150 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 28.85 เปนเงิน 28,850 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลําดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3

การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสูอ าเซียน
การพัฒนาอาจารยนเิ ทศสหกิจศึกษาสูอาเซียน
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูป ระกอบการใน
งานสหกิจศึกษาสูอาเซียน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
14,500
1 ครั้ง
71,150
1 ครั้ง
71,150
1 ครั้ง
14,350

100,000

71,150

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
14,500
1 ครั้ง

14,350

28,850

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1. การพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสูอาเซียน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชม.ๆละ
- คาวิทยากร
4
คนๆละ
3
ชม.ๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาติดตามประเมินผล
- คาปายไวนิล
- คาวัสดุอุปกรณ
2. การพัฒนาอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาสูอาเซียน
2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
9
ชม.ๆละ
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชารถ
2
คันๆละ
2
วันๆละ
- คาที่พัก
20 คนๆละ
1
คืนๆละ
- คาเชาหองประชุม
1
งานๆละ
2
วันๆละ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20 คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาอาหารกลางวัน
20 คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาอาหารเย็น
20 คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาติดตามประเมินผล
- คาวัสดุอุปกรณ
- คาปายไวนิล
3. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูประกอบการในงานสหกิจศึกษาสูอาเซียน
3.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชม.ๆละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 คนๆละ
1
มื้อๆละ
- คาอาหารกลางวัน
50 คนๆละ
1
มื้อๆละ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

-คาติดตามประเมินผล
- คาปายประชาสัมพันธ
- คาวัสดุอุปกรณ
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกจิ กรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

1,200 บาท
600 บาท

1,200 บาท
2,500
900
1,000
50
350
350

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200 บาท
35 บาท
100 บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
14,500
10,800
3,600
7,200
3,700
500
500
2,700
71,150
10,800
10,800
60,350
10,000
18,000
2,000
2,000
14,000
7,000
500
6,350
500
14,350
3,600
3,600
10,750
1,750
5,000
500
500
3,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา และไดรับประสบการณ
ทางดานอาชีพหลังจากฝกงานกับสถานประกอบการและสามารถพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพตนเองเพื่อเขาสูการ
แขงขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและอาเซียน
8.2 มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
8.3 มีการพัฒนาหลักสูตรของแตละสาขาวิชาใหมีความทันสมัย และตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต
8.4 มีการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานใหกับ
นักศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาไดเขารับการอบรมเตรียมความพรอมกอนและหลังการฝกงานในหลักสูตรแบบสหกิจ
ศึกษาทั้งเลือกฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือฝกประสบการณวิชาชีพ และมีความรูความเขาใจเกี่ยว
และความพรอมในการเขาสูการฝกงานกับสถานประกอบการจริง
9.1.2 อาจารยไดเขาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาและอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษานานาชาติ
9.1.3 มีบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขารวมเปนหนวยฝกงานสหกิจศึกษา และหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจกอน ระหวาง และหลังการ
ฝกงานของนักศึกษา
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจนานาชาติ
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบตอบรับของสถานประกอบการในการเปนหนวยฝกงานใหกับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.1 : แผนงานการขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
161433101200 งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
263,670 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ
หลั กในการจั ด การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาด า นวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถทางวิชาการควบคูกับความมี
คุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพื่อนาความ
เจริญผาสุกมาสูตนและสังคมโดยภาพรวมได
และนอกจากภารกิ จ ในการจั ดการเรี ย นการสอนตามหลัก สูตรแล ว ในฐานะที่เป น สถาบั น การศึ กษาดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ความพรั่งพรอมทั้งดานทรัพยากรและองคความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียัง
ดําเนินภารกิจดานวิจัยพัฒนา ใหบริการทางวิชาการ และทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไปดวย ถือเปนภารกิจสาคัญ
อย างหนึ่ งที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสั งคมอย างสมดุล และยั่ งยื น บนฐานความรูท างวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุงการพัฒนาคนระดับปจเจกใหมี
คุณภาพเพื่อรากฐานของการสรางสังคมคุณภาพและมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ในการดําเนินภารกิจทั้งสองสวนดังกลาว จําเปนจะตองอาศัยการบริหารจัดการ ตั้งแตระดับกลยุทธจนถึง
ระดับปฏิบัติการ และจําเปนตองใชงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่จําเปนใหเพียงพอสําหรับการดําเนินการ และ
เพื่อใชจายในอํานวยการใหแผนงานและกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น คลองตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่วางไว
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการใหมี วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับจัดการการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม
2. เพื่อซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุและครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
3. เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักของทองถิ่น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 6
เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ
เปาประสงคที่ 2 การจัดการงานจราจรอยางมีประสิทธิภาพและยานพาหนะมีความพรอม
ในการใชงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มีความ
พรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
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4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ
2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ
3 ประชาสัมพันธ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กิจกรรมสําเร็จลุลวงตามแผนไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 11.38
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .26.55
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 28.17
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 33.91

ปริมาณ
3
6
4

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เปนเงิน......30,000........บาท
เปนเงิน......70,000.........บาท
เปนเงิน....74,268........บาท
เปนเงิน......89,402.........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ
จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ
ประชาสัมพันธคณะ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

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
83,670 1 ครั้ง
18,000
1 ครั้ง
16,268 1 ครั้ง
49,402
150,000
2 ครั้ง
60,000 2 ครัง้
50,000 2 ครั้ง
40,000
30,000 2 ครั้ง
12,000 1 ครั้ง
10,000 1 ครั้ง
8,000
263,670
30,000
70,000
74,268
89,402

ปริมาณ งบประมาณ

3 ครั้ง
6 ครั้ง
4 ครั้ง

2558
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับงานบริหารจัดการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน, วัสดุ
การเกษตร, วัสดุงานบาน
งานครัว, วัสดุคอมพิวเตอร,
วัสดุไฟฟา, วัสดุกอสราง,
วัสดุอื่น ๆ
2 กิจกรรมที่ 2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
3 กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธคณะ
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก
พาหนะ คาน้ํามันรถ คาทาง
ดวน คาบํารุงรถ
- คาเชารถ
- คาวัสดุโฆษณา

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
83,670
83,670
83,670
83,670

อัตราตอหนวย

150,000
150,000
150,000
80,000
70,000
30,000
30,000
30,000
10,000

10,000
10,000
263,670

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มีการบริหารจัดการสํานักงานคณบดีที่สนับสนุนการดําเนินภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความราบรื่น คลองตัว มีประสิทธิผล
8.2 คณาจารย นักศึกษา และผูรับบริการจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดี
ตอใหบริการ การดําเนินงาน และระบบจัดการเรียนการสอนของคณะ
8.3 ชุมชน ทองถิ่นไดรับทราบถึงหลักสูตรตาง ๆ ในคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางองคความรู
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
825,500 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ในงานเปนอยางดี บุคลากรจึงตองไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณตรง ไมวาจะ
เปนการพัฒนาดานการสอน การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ดานประสบการณการทํางาน ดานสังคม ปจจุบันการพัฒนา
บุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การเชิญผูมีความรูในเรื่องนั้น ๆ
มาให ค วามรู แ ก บุ ค ลากร การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั น ระหว า งผู ที่ มี ค วามชํ า นาญ ซึ่ ง ล ว นเป น การเพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถดานตาง ๆ ใหบุคลากรของคณะ ซึ่งจะนําความรูตาง ๆ ที่ไดรับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน หรือพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยที่จะเขาสูตําแหนงวิชาการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่
4. เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดน
5. เพื่อจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะ และขวัญกําลังใจในการทํางาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
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 สกอ.
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 1
เขาใจ
เปาประสงคที่ 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน
ภารกิจตามยทุธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
กลยุทธที่ 11 สรางความมั่นคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงตามสายอาชีพไดไมนอยกวา
รอยละ 60
เปาประสงคที่ 2 สงเสริมศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 40
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม/
ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น
2
ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนางาน

ปริมาณ

หนวยนับ

6

สาขา

60

ครั้ง
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ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
ครั้ง
3
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดีเดน
2
ครั้ง
4
อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
3
กิจกรรม
5
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
2
กิจกรรม
6
อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและงานวิจัย
2
กิจกรรม
7
สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน
1
กิจกรรม
8
อบรมพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

9
สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร
10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 การดําเนินการแลวเสร็จครบถวนทุกกิจกรรม
2.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 26.41
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 41.12
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 19.83
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.63

1
1

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

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

ครั้ง
ครั้ง

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
60 ครั้ง

2

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น
ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนางาน

3

การเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมผี ลงานดีเดน

1 ครั้ง

4

2 ครั้ง

5

อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

6

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและงานวิจัย

2 ครั้ง

7

สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน

2 ครั้ง

8

พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

1 ครั้ง

9

สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร

1 ครั้ง

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

4 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

450,000
132,500
5,000
40,000
18,000
20,000
50,000
6,000
4,000
100,000
825,500

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
50,000.00
153,000.00
6,100.00

92,500.00

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
147,000.00

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
100,000

33,900.00

5,000.00
40,000.00
18,000.00
10,000.00
20,000.00

10,000.00

30,000.00

6,000.00
4,000.00
100,000.00
209,100

325,500

190,900

100,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
450,000

อัตราตอหนวย
อัตรา

1 กิจกรรมที่ 1 ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปรวมประชุม อบรม สัมมนา
และไปราชการอื่น
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก ,
60
ครั้ง
คาพาหนะ, คาทางดวน,
คาน้ํามันรถ, คาบํารุงรถ,
คาเชารถ, คาลงทะเบียน
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนางาน
2.1 ศึกษาดูงานของสาขาวิชา
งบดําเนินงาน
2.1.1 งบคาตอบแทน
- คาวิทยากร
2.1.2 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก ,
- คาทางดวน, คาน้ํามันรถ,
คาบํารุงรถ, คาเชารถ
- คาของที่ระลึก
3 กิจกรรมที่ 3 การเชิดชูเกียรติบุคลากรผูมีผลงานดีเดน
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุโลรางวัล,
วัสดุสาํ นักงาน
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คน
7
ชม
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
65
คน
2
มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
65
คน
4
มื้อ
- คาจางวิเคราะหและทําเลม
สรุปรายงาน
- คาวัสดุและถายเอกสาร
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS For Windows
งบดําเนินงาน
5.1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน
6
ชม

450,000
450,000
450,000

132,500
132,500
132,500
5,000
5,000
127,500
93,600
5,000
5,000
5,000
5,000

600 บาท
100 บาท
35 บาท

600 บาท

40,000
40,000
8,400
8,400
31,600
13,000
9,100
2,000
7,500
18,000
6,000
6,000
3,600
3,600
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รวมเปน
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ณ(บาท)
5.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
2,400
- คาอาหารกลางวัน
15
คน
1
มื้อ
100 บาท
750
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
15
คน
2
มื้อ
25 บาท
750
- คาวัสดุ
900
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและตกแตงภาพดวย program Photoshop เพื่อใชในการ
6,000
พัฒนาเว็บไซตและสื่อประชาสัมพันธ
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
15
คน
1
มื้อ
100 บาท
750
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
15
คน
2
มื้อ
25 บาท
750
- คาวัสดุ
900
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตนและโปรแกรมสํานักงานสําหรับเจาหนาที่
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
15
คน
1
มื้อ
100 บาท
750
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
15
คน
2
มื้อ
25 บาท
750
- คาวัสดุ
900
6 กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย
20,000
งบดําเนินงาน
20,000
6.1 คาใชสอย
20,000
- คาอาหารกลางวัน
50
คน
2
มื้อ
80 บาท
8,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คน
4
มื้อ
25 บาท
5,000
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
2
ครั้ง
1,000 บาท
2,000
รายงานผล
- คาวัสดุและถายเอกสาร
5,000
7 กิจกรรมที่ 7 สงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน
50,000
7.1 รณรงคการสงเสริมความเปนไทยและความภาคภูมิใจในสถาบัน
30,000
งบดําเนินงาน
30,000
7.1.1 คาใชสอยและวัสดุ
30,000
- คาวัสดุ
12,500
- คาปายรณรงค
4 ปาย 2,500
10,000
- คาถายเอกสาร
2,500
- คาวัสดุสํานักงานและอื่นๆ
5,000
7.2 วิเคราะหผลการรณรงค จัดทํารายงาน และเผยแพรกิจกรรมเพื่อสรางผลกระทบทางสังคม
20,000
งบดําเนินงาน
20,000
7.2.1 คาใชสอยและวัสดุ
20,000
ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

อัตราตอหนวย
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
5,000
5,000
2,500
7,500
6,000 สาขาคหกร

อัตราตอหนวย
อัตรา

- คาจางวิเคราะหชอมูล
1ครั้ง
5,000
- คาจางจัดทํารายงานผล
1ครั้ง
5,000
- คาถายเอกสาร
- คาจางทําเอกสารเผยแพร
ครั้ง
7,500
8 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

รมศาสตร

งบดําเนินงาน
8.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุและถายเอกสาร
9 กิจกรรมที่ 9 สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร
งบดําเนินงาน
9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คน
1
- คาวัสดุและถายเอกสาร
10 กิจกรรมที่ 10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
งบดําเนินงาน
10.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พัก
คาน้ํามัน / คาบํารุงรถ,
คาเชารถ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,000
6,000
6,000
4,000 สาขาคหกร
รมศาสตร

มื้อ

35 บาท

4,000
4,000
1,750
2,250
100,000 สนง.คณบดี
100,000
100,000
100,000
825,500

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
2. บุคลากรไดเพิ่มพูนความรู และทักษะดานภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาตอ
3. บุคลากรพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแกอาจารย
4. บุคลากรไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารย การมีจติ สํานึกทีด่ ี มี
จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูบริหาร บุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถอื วาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
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161433101400 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ

ลักษณะโครงการ
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
 งบแผนดิน
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

งบดําเนินงาน
501,873 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห
สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ
ทองถิ่ น ซึ่ งป จ จุ บั น สั งคมยั งขาดแคลนบั ณฑิ ตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุ ณภาพในสาขาวิช าตางๆ ที่
สอดคลองกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อ
ดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย
ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว
จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และ
มีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝก
ประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.เพือเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ . 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
15
สาขา
2
จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจางสอนพิเศษ
6
สาขา
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 49.10 เปนเงิน 246,414 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 42.91 เปนเงิน 215,340 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 7.99 เปนเงิน 40,119 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชา
จัดเชิญวิทยากรพิเศษ และจางสอนพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
15
สาขา
6
สาขา

436,473
65,400
501,873

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
215,214
11 ครั้ง
31,200
6 ครั้ง
246,414

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
181,140
5 ครั้ง
34,200
3 ครั้ง
215,340

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
40,119
2 ครั้ง
40,119

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

0
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุงานบานงานครัว
- คาวัสดุวิทยาศาสตร
- คาวัสดุไฟฟา
- คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุอื่น
- คาวัสดุกอสราง
- คาถายเอกสาร
2 กิจกรรมที่ 2 จัดเชิญวิทยากรพิเศษและจางสอนพิเศษ
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
11
สาขา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
436,473
436,473
436,473
100,000
60,000
20,000
10,000
6,000
45,000
56,000
45,000
50,000
44,473
65,400
65,400
65,400
65,400
501,873

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน
2.มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จครบทุกกิจกรรม
9.1.2 ความถึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินการ
184,957 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การทีมีอาจารยที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือของทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบัณฑิต เพื่อสนับสนุน
การจัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อันประกอบดวยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจในการการจัดทํา มคอ.7 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม
4. เพื่อพัฒนาอาจารยและนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
กลยุทธที่ 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
เปาประสงคที่ 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1 อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปสูศตวรรษที่ 21
1
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการขั้นตน"
1
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
1
มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา"
4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม
1
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดําเนินการของ
1
หลักสูตร มคอ.7
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝงตัวเพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาชีพสูการ
1
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
7 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อสงเสริมทักษะทาง
1
วิชาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
8 โครงการบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรเกษตรศาสตร
1
9 การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
1
10 อบรมพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
1
11 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุข
1
ชุมชน

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเขารวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับความรวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 85
2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....56.......เปนเงิน......104,500......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....40.......เปนเงิน... ...74,457 ......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......3.......เปนเงิน. . ....6,000........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3

อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปสูศตวรรษที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการขั้นตน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูร ะดับอุดมศึกษา
4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร มคอ.7
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝงตัวเพือ่ สงเสริมทักษะทางวิชาชีพสู
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อสงเสริมทักษะ
ทางวิชาชีพสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
8 โครงการบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
เกษตรศาสตร
- เทคนิคการผลิตปุยหมักอยางงาย
- การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
9 การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
10 อบรมพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
11 เสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูการจัดการเรียนการสอนสาขา
สาธารณสุขชุมชน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1
1
1

10,000
20,000

1
1

10,000

1
1

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

20,000
15,000
20,000
22,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,000
15,000

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

22,500

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
10,000
1 ครั้ง
20,000
1 ครั้ง
20,000

1
10,000
1
1 ครั้ง

30,000
5,457

1 ครั้ง

15,000

1 ครั้ง

22,000

1 ครั้ง

22,000

184,957

104,500

1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1 ครั้ง
1 ครั้ง

74,457

5,000
5,000
9,000
5,457

1 ครั้ง

6,000

6,000

0

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 72
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5.

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป สูศตวรรษที่ 21
10,000
งบดําเนิงาน
1.1 คาตอบแทน
4,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
7
ชั่วโมงละ
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
- คาวัสดุ
1,000
อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการขัน้ ตน”
20,000
งบดําเนินงาน
20,000
2.1 คาตอบแทน
4,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
7
ชั่วโมงละ
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
- คาวัสดุ
3,800
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา
20,000
งบดําเนินงาน
20,000
3.1 คาตอบแทน
4,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
7
ชั่วโมงละ
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
- คาวัสดุ
3,800
พัฒนาศักยภาพอาจารยใหม
10,000
งบดําเนินงาน
10,000
4.1 คาตอบแทน
4,200
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
7
ชั่วโมงละ
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
- คาวัสดุ
3,400
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7”
15,000
งบดําเนินงาน
15,000
ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 73
ลํา
ดับ

6

7

8

9

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
7
ชั่วโมงละ
600 บาท
5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
1
มื้อๆละ
70
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35
บาท
- คาเอกสารประกอบการอบรม
30
เลม
- คาวัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบปฏิบัติการฝงตัว เพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21”
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน
12
ชั่วโมง
600 บาท
6.2 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
20
เลม
- อุปกรณที่ใชในการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21”
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คน
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
7.2 คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการอบรม
20
เลม
- อุปกรณที่ใชในการอบรม
1
รายการ
อบรมบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรเกษตรศาสตร
8.1 เทคนิคการผลิตปุยหมักอยางงาย
งบดําเนินงาน
8.1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
3
ชั่วโมง
600 บาท
8.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
30
คน
1
มื้อ
25 บาท
- วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการอบรม
8.2 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
8.2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
3
ชั่วโมง
600 บาท
8.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
30
คน
1
มื้อ
25 บาท
- วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการอบรม
การประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบดําเนินงาน
9.1 คาตอบแทน
- วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
1
คน
10
ชั่วโมงๆละ
600 บาท
9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
4,200
4,200
10,800
2,100
2,100
3,000
3,600
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
1,000
11,800
22,500
22,500
7,200
7,200
15,300
1,000
14,300
10,000
5,000
5,000
1,800
1,800
3,200
750
2,450
5,000
5,000
1,800
1,800
3,200
750
2,450
30,000
30,000
6,000
6,000
24,000

หมาย
เหตุ

เทคโนอุต

การจัด
การเทค
โนโลยี

เกษตร

เกษตร

เทคโนอุต
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

- คาจางวิเคราะหขอมูล
- ปายไวนิล
2
แผน
1
แผนละ
- ปายแบบกาง หรือ มวนเก็บ
2
อัน
1
อันละ
- โปสเตอร
10
แผน
1
แผนละ
- แผนพับแบบ Offset
200
แผน
1
แผนละ
- แผนพับแบบขาว-ดํา
500
แผน
1
แผนละ
- หมึกพิมพเลเซอร
1
ชุด
1
ชุด
10 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกาวเขาสูในศตวรรษที่ 21
งบดําเนินงาน
10.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
6 ชั่วโมงๆละ
10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- เอกสารและสื่อประกอบการ
5
ชุด
อบรม
11 เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขชุมชน
งบดําเนินงาน
11.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
11.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาถายเอกสารโครงการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
2,000.2,000.200.20.2.5,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

600 บาท

600

บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
4,000
4,000.4,000.2,000.4,000.1,000.5,000.5,457 สาธารณ
สุขชุมชน
3,600
3,600
1,857
1,857
22,000 สาธารณ
สุขชุมชน
10,800
10,800
11,200
11,200
184,957

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
2. ไดปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ทุกวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
3. ไดสงเสริมการฝกอบรมการสรางผลงานวิชาการและการศึกษาตอของบุคลากร
4. บุคลากรไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กําหนด
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
375,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)
มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อใหความรูและพัฒนางานดานประกันคุณภาพใหกับระดับหลักสูตร และระดับคณะ
เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตรใหมีคุณภาพ
2. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
3. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก
จบการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
กลยุทธที่ 16 การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 16.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายปละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 16.3 มีฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกตัวบงชี้
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2 อบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
3 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรอรับการตรวจประเมิน

ปริมาณ
1
1
1

(Pre Audit)
สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการแกไขความเสี่ยง
อบรมการจัดทํา Improvement Plan
สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
จัดทํารายงานประจําป

4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการไมนอยกวารอยละ 80
2.2 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวขอที่จัดโครงการ

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

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

2

อบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรอ
รับการตรวจประเมิน (Pre Audit)
สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการแกไข
ความเสี่ยง
อบรมการจัดทํา Improvement Plan
สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
จัดทํารายงานประจําป

3
4
5
6
7
8

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

20,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

20,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

20,000
20,000

1

50,000

1

50,000

1

2,000

1

2,000

1

30,000

1

30,000

1

20,000

1

20,000

1

230,000

1

230,000

1

3,000
375,000

50,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

40,000

282,000

1

3,000
3,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

หนวยๆละ

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

หนวยๆละ

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑใหม
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ
600
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
60
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
- คาอาหารกลางวัน
60
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ
600
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
60
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
- คาอาหารกลางวัน
60
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม
3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรอรับการประเมินการตรวจประเมิน (Pre-audit)
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
15
คนๆ ละ
3 ชั่วโมงๆ ละ
600
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
105
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
- คาอาหารกลางวัน
105
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม
4 กิจกรรมที่ 4 สํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูใชบัณฑิต
งบดําเนินงาน
4.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุและคาถายเอกสาร
5 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมการบริหารความเสีย่ งและการแกไขความเสีย่ ง
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆ ละ
5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหาร
80
คนๆ ละ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
80
คนๆ ละ
- คาจางวิเคราะหและสรุปผลการ
อบรม
- คาวัสดุและคาถายเอกสาร
6 กิจกรรมที่ 6 อบรมการจัดทํา Improvement Plan
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คนๆ ละ
6.2 คาใชสอยคาวัสดุ

หนวย

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

7

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

2
1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

35 บาท
100 บาท

7

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
20,000
20,000
3,600
3,600
16,400
4,200
6,000
6,200
20,000
20,000
3,600
3,600
16,400
4,200
6,000
6,200
50,000
50,000
27,000
27,000
23,000
7,350
10,500
5150
2,000
2,000
2,000
2,000
30,000
30,000
4,200
4,200
25,800
5,600
8,000
1,000
11,200
20,000
20,000
4,200
4,200
15,800

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

หนวยๆละ

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

- คาอาหารกลางวัน
50
คนๆละ
1
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
2
- คาวัสดุและถายเอกสาร
7 กิจกรรมที่ 7 สัมมนาการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คนๆ ละ
6
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
60
คนๆ ละ
4
- คาอาหารกลางวัน
60
คนๆ ละ
2
- คาอาหารเย็น
60
คนๆ ละ
2
- คาที่พัก
62
คนๆ ละ
2
- คาเชาหองประชุมและอุปกรณ
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาน้ํามันรถ/ทางดวน
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย
- คาเชารถ
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการ
อบรม
8 กิจกรรมที่ 8 จัดทํารายงานประจําป
งบดําเนินงาน
8.1 คาวัสดุ
- คาถายเอกสารทําเลมรายงาน
ประจําป

หนวยๆละ

หนวย

มื้อๆละ
มื้อๆละ

100 บาท
35 บาท

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
คืนๆ ละ

50
300
350
750

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
5,000
3,500
7,300
230,000
230,000
7,200
7,200
222,800
12,000
36,000
42,000
93,000
5,000
1,440
10,000
3,000
17,360
3,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมไดรับความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. มีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนด
3. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขาอบรมไดรับความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นอยูในระดับดี
9.1.2 ผูเขาอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได (SAR) สาขาละ 1 เลม
9.1.3 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

3,000
3,000
3,000
3,000
375,000

หมาย
เหตุ
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161433101700 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
340,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีประวัติดานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทาง
โบราณคดี อาทิ ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ที่จังหวัดลพบุรี ที่สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2175
- พ.ศ. 2231 ครองราชย พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศปราสาททอง) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการศึกษาทางดารา
สมัยใหมไดเขามาในประเทศไทยตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แตทวา เหตุการณในประวัติศาสตที่เกี่ยวกับการใช
หลักการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมในการอธิบายและคาดคะเนปรากฏการณทางธรรมชาติครั้งสําคัญ ที่สรางความ
ภาคภูมิใจแกชาวไทยมากระทั้งปจจุบัน ไดแก เหตุการณที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงคํานวณการ
เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงลวงหนา วาจะเกิดขึ้นเหนือทองฟาตําบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันอังคารที่ 18
สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที ซึ่งผลการ
คํานวณเปนไปอยางแมนยําโดยไมคลาดเคลือนแมแตวินาทีเดียว จนเปนที่เลืองลือในวงการดาราศาสตรทวโลก ถือเปน
ผลการศึกษาคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรครั้งยิงใหญและครั้งแรกของชาติไทย และถือเปนการบุกเบิกการคนควาวิจัย
ทางวิทยาศาสตรในแผนดิไทย ซึ่งถัดจากนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมก็เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
สังคมไทยอยางตอเนื่อง
เพื่ อ น อ มรํ า ลึ กถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเทิด พระเกี ย รติ ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งภาครฐและเอกชนจึงไดจัด
งานวันวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา และกําหนดให วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปเปนวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ เพื่อเผยแพรผลงาน องคความรู และความกาวหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในวงการวิทยาศาสตรไทย
และวงการวิทยาศาสตรสากล ใหเปนที่รูจัก กระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และเชิญชวนใหเยาวชนหันมาสนใจการศึกษาวิทยาศาสตรมากขึ้น
เพื่อรวมสงเสริมและเผยแพรกิจการดานวิทยาศาสตรของประเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะ
สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรประจําทองถิ่น จึงไดประสานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง กําหนดใหมีการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้นเปนประจําทุกป
ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวยังคงดําเนินเปนประเพณีสืบเนื่องมาจวบจนปจจุบัน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระ
บิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
2.เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
3.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนสนใจศึกษา คนควาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งเปดโอกาส
ใหเยาวชน ไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.เพื่อสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาประเทศ
5.เพื่อเปนการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบดานที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
เปาประสงคที่ 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
เปาประสงคที่ 1 สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1. จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
2. ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
3. กิจกรรมการประกวด แขงขัน และกิจกรรมหลัก
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 100

ปริมาณ
3
1,200
7

เปนเงิน 340,000

หนวยนับ
วัน
คน
กิจกรรม

บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 84
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1.

จัดพิธีถวายพานพุมสักการะฯ

2.

การประกวด แขงขัน

3
4

จัดพิมพวารสารงานสัปดาหวิทยาศาสตร
จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
กิจกรรม
7
กิจกรรม
1 งาน
1
กิจกรรม

51,500
158,500
80,000
50,000
340,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
51,500
กิจกรรม
7
158,500
กิจกรรม
1 งาน
80,000
1
50,000
กิจกรรม
340,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
จัดพิธีถวายพานพุมสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล ที่ 4 และพิธีมอบรางวัล
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดดอกไม บายศรี
พานพุม และตกแตงสถานที่
- คาจางดนตรีไทย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
300 คน ๆละ
1 มื้อ ๆ ละ
สําหรับผูเขารวมงาน
กิจกรรมการประกวด แขงขัน ทางวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- เงินรางวัลการประกวด แขงขัน
- คาจางเดินสายสัญญาณการ
แขงขันตอบปญหา
- คาจางเหมาบริการ เชน เชา
เตนท เชาอุปกรณ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุประชาสัมพันธ
- คาวัสดุ
จัดพิมพวารสารงานสัปดาหวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
- คาจัดพิมพวารสารงานสัปดาห
วิทยาศาสตร
จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดนิทรรศการกลาง
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
51,500
51,500
51,500
38,000

อัตราตอหนวย

35 บาท

3,000
10,500
158,500
158,500
158,500
85,200
3,000
10,000
30,000
20,000
10,300
80,000
80,000
80,000
80,000
50,000
50,000
50,000
50,000
340,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
2.มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขงขัน ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.ผูเขารวมงานไดรับประโยชนและความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
270,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / รองคณบดีฝายวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ แห งชาติของไทย เปนกรอบมาตรฐานสําหรับ สถาบัน อุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ดําเนินการตามนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิคือ มีการพัฒนาหลักสูตาร การจัดการเรียนการ
สอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรควรจะมีระยะเวลาในการปรับปรุงทุก ๆ 5 ป คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตในสาขาตาง ๆ ซึ่งในป 2559 นี้ มีหลักสูตรที่ครบรอบตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร
ไดแก เกษตรศาสตร จุลชีววิทยา คณิตศาสตร เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขชุมชนและการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
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 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องคประกอบดานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง

ปริมาณ
9

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 33.33 เปนเงิน 90,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 66.67 เปนเงิน 180,000 บาท

หนวยนับ
หลักสูตร
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
9
หลักสูตร

2558

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
270,000
3
90,000
6
180,000

งบประมาณ

270,000

90,000

180,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่. 1 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรวิพากย
30
คนๆละ
6 ชมๆละ
หลักสูตร 10 หลักสูตร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารกลางวัน
100
คนๆละ
1 มื้อๆละ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2 มื้อๆละ
- คาจางพิมพเอกสารหลักสูตร
10
หลักสูตร
- คาวัสดุ
100 หลักสูตร
- คาทําเลมหลักสูตร
100 หลักสูตร

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
270,000
270,000
108,000
600 บาท
108,000

อัตราตอหนวย

100
35
3,000
3,500
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 9 หลักสูตร
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 9 หลักสูตร
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร

162,000
10,000
7,000
30,000
35,000
80,000
270,000
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161433101900 โครงการการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

งบดําเนินงาน
100,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูสูงในดานวิชาการ
มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการดําเนินการวิจัยในสาขาที่ตน
ศึกษา จึงจัดใหมีวิชาโครงงานวิจัย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในทุกหลักสูตร ในการนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงดําเนินการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสถายทอดความรูและ
ผลการศึกษา วิจัยสูประชากรภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาธารณชน ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณวิจัยระหวางสาขาวิชาตางๆ ไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยายและ
โปสเตอร และเพื่อเปนการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยรวม นอกจากนี้เพื่อเปน
การเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยคณาจารย
ที่มีผลงานวิจัยดีเดนดวย อนึ่งเพื่อเปนการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรจึงมีการประชาสัมพันธไปยัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อเขารวมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ดวย
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัยกับอาจารยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
4. สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา

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

กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 8

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจ าหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ ๘๐ และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ
๒๐
กลยุทธที่ 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
เปาประสงคที่ 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ตางประเทศ

Anidav Society, India

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

ปริมาณ
1

100 เปนเงิน 100,000

บาท

หนวยนับ
ครั้ง
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

100,000
100,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
100,000
100,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 จัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 30
คน
1
วัน
- คาตอบแทนวิทยากร
5
คน
30
นาที
Invited speaker
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- อาหารวางและเครื่องดืม่
150 คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
- คาอาหารกลางวัน
150 คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
- คาจางจัดดอกไม
1
ครัง้
- เงินรางวัลการนําเสนอ
ผลงานดีเดน 3 กลุม คือ
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
วิทยาศาสตรประยุกต และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัลที่ 1 จํานวน 3 รางวัล
ๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัล
ๆ ละ 1500 บาท และ
รางวัลที่ 3 จํานวน 3 รางวัล
ๆ ละ 1000 บาท
- คาวัสดุ
- คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม
- โลรางวัล

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
100,000
100,000
15,000
400 บาท
12,000
1,200 บาท
3,000

อัตราตอหนวย

35
100

บาท
บาท

85,000
10,500
15,000
1,500
13,500

34,000
7,500
3,000

100.000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต มีประสบการณในการถายทอดความรูและผลงานวิจัย ใน
รูปแบบการบรรยายและการจัดแสดงแบบโปสเตอร
2. นักศึกษา คณาจารยและบุคคลทั่วไป ไดทราบผลงานและความกาวหนาทางดานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขารวมประชุมวิชาการมีความพึงพอใจในการจัดงานอยูในระดับดีมาก
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
100,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดย
การสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ การจัดทํา
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเปนการแสดงศักยภาพดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว
ยังเปนการสงเสริมใหการเผยแพรผลงานคณาจารยและนักวิชาการทั่วไปเพื่อใหมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวิทยาการตางๆในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวง
วิชาการและสังคมทั่วไป
2. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
3. เพื่อเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพื่อ
เชื่อมโยงโลกแหงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ. องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
องคประกอบที่ 4. ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจ าหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ ๘๐ และไดรับ การตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ
๒๐
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กลยุทธที่ 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
เปาประสงคที่ 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปริมาณ
2

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน

50,000
50,000

บาท
บาท

หนวยนับ
เลม
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1. จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2 เลม

100,000
100,000

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
50,000
50,000

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
50,000
50,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- คาวารสารวิทยาศาสตรและ
2
รายการ
250
เทคโนโลยี

เลมๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
100,000
100,000
100,000
200 บาท
100,000

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

100,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการ
และสังคมทั่วไป
2. ไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
3.มีเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพื่อเชื่อมโยงโลก
แหงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกทันตามกําหนด 2 เลมตอป
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
3,400,800 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบดี

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็น
ไดจากความสําเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย ที่ลวนสรางความเจริญกาวหนาขึ้นบนรากฐานของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสําหรับโลกยุคปจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกําลังเผชิญกับความทาทายรอบ
ดาน ทั้งภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่สงผลกระทบอยางชัดเจนทั้งเชิงบวกและลบ ทําให
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ
ประเทศ ทั้งชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และชวยเพิ่มความสามารถในการสรางสําเร็จจาก
โอกาสใหมๆ ที่จะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุงใหมีการปรับ
โครงสร างเศรษฐกิจ สูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย มีการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและความชานาญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะที่เปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพองในการเตรียม
ความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
เปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาค จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินการ และรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานของศู น ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อั น ประกอบด ว ย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และอยู
ในสภาพพรอมใหบริการ
2. เพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใชประโยชนจากทรัยากรและขีดความสามารถของ
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพนําไปสู
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บนพื้นฐานการใชประโยชนจากทรัยากรและขีดความสามารถของศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไปสูการใชประโยชนแพรหลายอยางเปนรูปธรรม
5. เพื่อใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ
นําไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ
6. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
7. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักในระดับภูมิภาค
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 ก.พ.ร. มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
กลยุทธที่ 13 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
เปาประสงคที่ 1 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
เปาประสงคที่ 1 สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการเปาหมาย

การซอมบํารุงครุภณ
ั ฑ
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณวิทยาศาสตร
การจางเหมาบริการ ซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตร
การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การจัดบริการวิชาการ
การจัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร
การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษา

ปริมาณ
3
20
10
2
16
1
1
1

หนวยนับ
รายการ
รายการ
ครั้ง
สาขา
โครงการ
งาน
งาน
งาน

ลําดับ
9
10
11
12
13
14
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รายการเปาหมาย
ปริมาณ
หนวยนับ

ภายนอกเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศใน
ประชาคมอาเซียน
การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา
การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยและ
นักศึกษา
การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสัมฤทธิ์
การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและนักศึกษา
การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพื่องานอาชีพ

20
1
12

โครงการ
โครงการ
ครั้ง

4
2
6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจในการใชบริการเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวารอยละ 80
2.2 ความพึงพอใจของผูเขารับการบริการวิชาการไมต่ํากวารอยละ 80
2.3 การดําเนินงานรายกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายเชิงปริมาณ และเปาหมายเชิง
คุณภาพไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 36.97
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 45.51
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 12.82
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 1.97

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

1,350,100 บาท
1,547,700 บาท
436,000 บาท
67,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณ
วิทยาศาสตร
การจางเหมาบริการ ซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตร
การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การจัดบริการวิชาการ
การจัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร
การจัดกิจกรรม คายวิทยาศาสตร
การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และ
สถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน
การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา
การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครู
วิทยาศาสตร
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยและนักศึกษา
การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสัมฤทธิ์
การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและ
นักศึกษา
การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพื่องานอาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

96,300.00
189,500.00

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
96,300.00
53,500.00

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

80,000.00

50,000.00

6000.00

880,000.00

270,000.00

550,000.00

30,000.00

30,000.00

2
16
1
1
1

260,000.00
320,000.00
150,000.00
210,000.00
100,000.00

130,000.00
150,800.00

130,000.00
129,200.00
150,000.00

40,000.00

50,000.00

25,000.00

210,000
25,000.00

20
4

445,000.00
200,000.00

249,500.00
100,000.00

173,500.00
35,000.00

21,000.00
35,000.00

12

100,000.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

4
2

200,000.00
100,000.00

100,000.00
50,000.00

100,000.00
50,000.00

6

150,000.00

50,000.00

100,000.00

3,400,800

1,350,100

1,547,700

ปริมาณ

งบประมาณ

3
20
10

436,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1,000.00
30,000.00

67,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 การซอมบํารุงครุภัณฑ
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
- คาบํารุงรักษาลิฟท
1
รายการ
- คาบํารุงรักษาเครื่องฉายดาว
1
รายการ
- คาบํารุงรักษาเครื่องควบคุม
1
รายการ
อุณหภูมิและความชื้นและแสง
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ดาราศาสตร และอุปกรณวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
- วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุทางดารา
ศาสตร วัสดุสํานักงาน วัสดุการ
เรียนการสอน วัสดุการเกษตร
และวัสดุอื่น ๆ
3 กิจกรรมที่ 3 การจางเหมาบริการ ซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
- ซอมแซมครุภณ
ั ฑ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร และจางเหมา
บริการ
4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
4.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุทางวิทยาศาสตร
5 กิจกรรมที่ 5 การจัดบริการวิชาการ
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากรบรรยาย
216
ชั่วโมง
5.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาจางบันทึกขอมูล คาจาง
เหมาจัดทําเอกสาร คาสง
เอกสาร คาจางวิเคราะหและ
จัดทํารายงายผลการ
ดําเนินการ และอืน่ ๆ
- คาอาหารและอาหารวาง
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร คาถายเอกสาร
และอื่นๆ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
96,300
96,300
96,300
51,360
32,100
12,840

อัตราตอหนวย

189,500
189,500
189,500
189,500

880,000
880,000
880,000
880,000

600 บาท

260,000
260,000
260,000
260,000
320,000
320,000
129,600
129,600
190,400
16,000
6,450

42,150
125,800
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
6 กิจกรรมที่ 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
1
งาน
2,000
แบบสอบถาม
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
1
งาน
5000 บาท
5,000
รายงายผลการดําเนินการ
- คาจางทําเอกสาร
1
งาน
1,000 บาท
1,000
ประชาสัมพันธ
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
127,500
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร คาถายเอกสาร
และอื่นๆ
7 กิจกรรมที่ 7 การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
210,000
งบดําเนินงาน
210,000
7.1 คาตอบแทน
25,200
-วิทยากร
42
ชั่วโมง
600 บาท
25,200
7.2 คาใชสอยและวัสดุ
184,800
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
1
งาน
5000 บาท
5,000
รายงายผลการดําเนินการ
- คาจางจัดทําเอกสารคาย
60
ชุด
100 บาท
6,000
วิทยาศาสตร
- ที่พักผูเขาอบรม
20,000
- คาอาหารและอาหารวาง
52,150
สําหรับการจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร
- คาจางทําเอกสาร
1
งาน
1,500 บาท
1,500
ประชาสัมพันธ
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
100,150
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร คาถายเอกสาร
และอื่นๆ
8 กิจกรรมที่ 8 การสรางความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อสรางความ
100,000
เขมแข็งทางวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศในประชาคมอาเซียน
งบดําเนินงาน
100,000
8.1 คาตอบแทน
18,000
- คาวิทยากร
5
ครั้ง
6
ชั่วโมง
600 บาท
18,000
8.2 คาใชสอยและวัสดุ
82,000
- เบี้ยเลีย้ ง
5
ครั้ง
2
คน
240 บาท
2,400
- คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/
10,000

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
รายงายผลการดําเนินการ
- คาอาหารและอาหารวาง
100
คน
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร เอกสารอบรม
และอื่นๆ
9 กิจกรรมที่ 9 การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา
งบดําเนินงาน
9.1 คาใชสอยและวัสดุ
-คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล, คาจาง
พิมพเอกสาร, คาจางเขาปกเลม, คาจางเก็บ
รวบรวมขอมูล, คาจางวิเคราะหขอ มูลทาง
สถิต,ิ คาจางจัดทํารายงานการวิจัย, คาจาง
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร, คาจางเหมาเก็บ
ตัวอยาง และอื่นๆ
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร วัสดุการเกษตร
คาถายเอกสาร และอื่นๆ
10 กิจกรรมที่ 10 การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร
งบดําเนินงาน
10.1 คาตอบแทน
- วิทยากร
60
ชั่วโมง
10.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาบํารุงรักษารถ/คาเชารถ/
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาอาหารและอาหารวาง
120
คน
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
1
งาน
รายงายผลการดําเนินการ
- คาจัดทําเอกสารอบรม
120
ชุด
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร และอื่นๆ
11 กิจกรรมที่ 11 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษา
งบดําเนินงาน
11.1 คาใชสอยและวัสดุ
- คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาที่พัก พาหนะ /คาน้ํามัน
/คาเชารถยนต/คาใชรถ
มหาวิทยาลัย/คาน้ํามันรถ/
คาทางดวน/คาลงทะเบียน
-

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

5,000
100 บาท

10,000
54,600
445,000
445,000
445,000
172,000

273,000

600 บาท

200,000
200,000
36,000
36,000
164,000
12,500

150 บาท

18,000
5,000

85 บาท

10,200
118,300
100,000
96,300
100,000
100,000
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
12 กิจกรรมที่ 12 การสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาและผลสัมฤทธิ์
งบดําเนินงาน
12.1 คาใชสอยและวัสดุ
- คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล,
คาจางพิมพเอกสาร, คาจาง
เขาปกเลม, คาจางเก็บ
รวบรวมขอมูล, คาจาง
วิเคราะหขอมูลทางสถิต,ิ
คาจางจัดทํารายงานการ
วิจัย, คาจางวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรและอื่น ๆ
- วัสดุวัสดุสํานักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร วัสดุ
คอมพิวเตอร วัสดุการเกษตร
คาถายเอกสาร และอื่นๆ
13 กิจกรรมที่ 13 การจัดอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและนักศึกษา
งบดําเนินงาน
13.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
60 ชม. 600 บาท
13.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารและอาหารวาง
100 คน 150 บาท
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
1 งาน
รายงายผลการดําเนินการ
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร และอื่นๆ
14 กิจกรรมที่ 14 การฝกอบรมความรูทางวิทยาศาสตรเพื่องานอาชีพ
งบดําเนินงาน
14.1 คาตอบแทน
วิทยากร
14.2 คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารและอาหารวาง
- คาจางวิเคราะหและจัดทํา
รายงายผลการดําเนินการ
- วัสดุสาํ นักงาน วัสดุ
วิทยาศาสตร และอื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
200,000
200,000
200,000
100,000

อัตราตอหนวย

100,000

100,000
100,000
36,000
36,000
64,000
15,000
5,000
44,000
150,000
150,000
40,800
40,800
114,000
51,200
10,000
48,000
3,400,800
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.ผลการปฏิบัติราชการดานวิจัยและพัฒนาของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
3.ผลการปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น
4.บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
5.หลักสูตรระดับปริญญาทางวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักแพร
6.นักเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่บริการมีความตองการเขาศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
7.กิจกรรมดานการทดสอบ วิเคราะห วิจัย ที่ดําเนินการภายในหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรไดรับการรับ
และเชื่อถือไดในระดับสากล
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
25,756,000 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา
การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และความต อ งการของสั ง คมและท อ งถิ่ น ซึ่ ง การจั ด การศึ ก ษาทางด า นวิ ท ยาศาสตร นั้ น
ผูส อนจะต องจั ดให นั กศึ กษาได มี ความรู ทั กษะและพฤติ กรรมที่ ถู กต อ งเหมาะสมตามบริ บ ทของแต ล ะหลั กสูต ร
การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด สิ่ งแวดล อ มที่ เ หมาะสมต อ การเรี ย นการสอนดั ง กล า วจํ า เป น ต อ งมี วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ เ พี ย งพอ
ในการฝกปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเรียน ซึ่งปจจุบันครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ใชในการสอนยังลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม
เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึง
พอใจสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือ
และอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
3.เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สกอ.
องคประกอบดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ

รายการเปาหมาย

ปริมาณ หนวยนับ
71 รายการ
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถจัดซื้อครุภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคที่ตองการ
3.เปาหมายเชิงเวลา
2.3 การจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 42.25
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 57.74

เปนเงิน 10,882,600
เปนเงิน 14,873,400

บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
71
25,756,000
57
10,882,600
14
14,873,400
รายการ
รายการ
รายการ
25,756,000
10,882,600
14,873,400

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน 71 รายการ
งบลงทุน
1.1 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR
Thermal cycle)
1.2 ตูหมักแปง
1.3 หมอแปลงไฟฟา (Power supply)
1.4 เครื่องชั่งไฟฟาสําหรับวิเคราะห
1.5 เครื่องถายภาพเจลพรอมโปรแกรม
วิเคราะหผล
1.6 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ (Ultrapure
water)
1.7 เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม
1.8 ชุดทดสอบการไหลในทอ + software
1.9 เครื่องวัดคา water activity
1.10 ชุดทดลองมอเตอรไฟฟา
1.11 ตูแชอาหารสแตนเลส ฝาทึบ 4
ประตู รุน YPR-135S
1.12 เครื่องวัดคลอโรฟลล
1.13 ตูทดลองมอเตอรไฟฟา
1.14 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุ
1.15 ตูบมเพาะเลีย้ งเชื้อ
1.16 ชุดการทดลองแฟร-งเฮริตช
1.17 หุนฝกการชวยชีวิต แบบเต็มตัว มี
สัญญาณ
1.18 ชุดฝกปฏิบัคิการออกแบบและเขียนแบบ
1.19 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์สําหรับงานพันธุ
ศาสตร (Ultrapure water system)
1.20 ตูแชดอกไมสด
1.21 ตูเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
1.22 ชุดครึ่งชีวิต
1.23 อางควบคุมอุณหภูมิรอน
1.24 เครื่องปนตะกอนความเร็วสูงพรอม
ระบบควบคุมอุณหภูมิ
1.25 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิด
เคลื่อนยายได
1.26 เครื่องมือวัดทางภาคอุตสาหกรรม
1.27 ชุดทดลองการควบคุมการทํางาน
มอเตอรไฟฟา
1.28 ตูแชแข็งอุณหภูมิตา่ํ Deep freeze (80°C)

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
2

เครื่อง

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
25,756,000
25,756,000
185,000
370,000

1
10
1
1

ตู
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

45,000
10,000
190,000
450,000

45,000
100,000
190,000
450,000

1

เครื่อง

450,000

450,000

1
1
1
3
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตู

470,000
500,000
700,000
310,000
75,000

470,000
500,000
700,000
930,000
75,000

1
5
1
1
1
2

เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
ชุด
ตัว

90,000
37,000
200,000
350,000
390,000
200,000

90,000
185,000
200,000
350,000
390,000
400,000

1
1

ชุด
เครื่อง

540,000
600,000

540,000
600,000

1
1
1
1
1

ตู
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง

42,000
70,000
150,000
300,000
480,000

42,000
70,000
150,000
300,000
480,000

2

เครื่อง

250,000

500,000

20
1

ชุด
ชุด

30,000
650,000

600,000
650,000

1

เครื่อง

929,400

929,400

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
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ลํา
ดับ
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62

รายการ
เครื่องยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟ
รถเข็นชั้นพักถาด
ตูแชเย็น
ชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน
ขนาดเล็กและเครื่องจายกระแสไฟฟา
สําหรับเจลอิเล็คโตรโฟรีซสี
ตูดูดความชื้น
ชุดการเหนี่ยวนําของกฎฟาราเดย
เตาผสมสารพันธุกรรม Hybridization
oven
เครื่องตีผสมบดอาหาร(stomacher)
เครื่องวัดคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ
เครื่องวัดกรดดาง
ชุดวงจรบริสดสโตน
เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ
เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตา
ชุดฝกแขนกล
ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟาและการ
ปองกัน
เครื่องเทอรโมกราวิเมทรีอะนาลิซสิ
v(TGA)
เครื่องวัดคาออกซิเจนในน้ํา
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
เตาอบไฟฟา สตีม ELEM140-3
ชุดทดลองระบบออโตเมชั่น
เครื่องทํากลั่นน้ํา
เครื่องวัดบีโอดี
ชุดความตางศักยของตัวเก็บประจุ
ชุดหองวิจัยปฏิบัติการจําลองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม
ตูบมเพาะเชื้อ
ชุดความตางศักยวิกฤต
ชุดฝกระบบเซนเซอรพื้นฐาน-ขั้นสูงใน
งานอุตสาหกรรม
เครื่องวัดคาของแข็งที่ละลายรวม
เครื่องปนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูงขนาด
เล็ก
เครื่องผสม 20 ลิตร
ตูเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย แบบที่2
เครื่องวัดการดูดกลืนเเสง
ตูอบลมรอน
เตาความรอนแบบดิจติ อล

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1
เครื่อง
1,500,000
1,500,000
1
คัน
25,000
25,000
1
ตู
31,000
31,000
1
ชุด
48,700
48,700
ปริมาณรายการ

1
1
1

ตู
ชุด
เครื่อง

60,000
130,000
200,000

60,000
130,000
200,000

1
1
1
1
1
2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด

250,000
430,000
17,500
150,000
313,000
180,000
750,000
1,274,000

250,000
430,000
17,500
150,000
313,000
360,000
750,000
1,274,000

1

เครื่อง

2,000,000

2,000,000

1
1
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด

33,000
175,000
450,000
2,000,000
99,000
120,000
270,000
1,200,000

33,000
175,000
450,000
2,000,000
99,000
120,000
270,000
1,200,000

1
1
1

ตู
ชุด
ชุด

95,000
284,500
1,200,000

95,000
284,500
1,200,000

1
1

เครื่อง
เครื่อง

16,400
80,000

16,400
80,000

1
2
1
1
1

เครื่อง
ตู
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

85,000
15,000
320,000
75,000
25,000

85,000
30,000
320,000
75,000
25,000
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ลํา
ดับ

รายการ

1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71

เครื่องเขยาสารละลายชนิดหมุนรอบ
เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยแรงดันไอน้ํา
เครื่องปนเหวี่ยงหนีศูนย
เตาเผาความรอนสูง
เครื่องวัดความนําไฟฟา
เครื่องวัดคาความขุน
อางควบคุมอุณหภูมิแบบน้ําวน
ตูบมเชื้อ
ตูควบคุมอุณหภูมสิ ําหรับทํา
Hybridization (Hybridization oven)

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
1
เครื่อง
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
45,000
178,000
63,000
150,000
19,000
78,500
49,000
70,000
250,000

อัตราตอหนวย
อัตรา
45,000
178,000
63,000
150,000
19,000
78,500
49,000
70,000
250,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.อาจารยและนักศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้น
3.การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
1.เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80
1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80
2.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

25,756,000
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับ
ที่

รายการ

1.1

เครื่องเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรม
(PCR Thermal
cycle)

1.2

ตูหมักแปง

1.3

หมอแปลงไฟฟา
(Power supply)

ราคาตอ
รวมเงิน
หนวย
(บาท)
(บาท)
2 เครื่อง 185,000 370,000

จํานวน/
หนวยนับ

1 ตู

45,000

45,000

10
เครื่อง

10,000

100,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง โดย
อาศัยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (Polymerase Chain
Reaction)
2. สามารถตั้งอุณหภูมิของปฏิกิริยาไดในชวง 3 ถึงไมนอยกวา
99 องศาเซลเซียส
3. มีคาความถูกตองของการควบคุมอุณหภูมิ ไมเกิน ±0.5
องศาเซลเซียส
4. มีหนาจอเพื่อตั้งคา และแสดงผลการทํางาน
5. สามารถใชกับหลอดขนาดมาตรฐานการทํา PCR (0.2
มิลลิลิตร)
6. สามารถปรับตั้งคาการทํางานแบบ gradient ได
7. ตัวบล็อคบรรจุหลอดตัวอยางทําจากวัสดุทนความรอน
8. มีระบบความปลอดภัยในการปด-เปดฝาเครื่อง
9. ไดรับการรับรองคุณภาพการผลิตจากประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1. เปนตูหมักแปงขนาดไมนอยกวา 15 ชั้น
2. โครงสรางตูทําดวยสแตนเลส
3. ขนาดตัวตูไ มนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) 60x85x190 ซม.
4. ทําความรอนดวยฮีตเตอร
5. ควบคุมการทํางานดวยดิจิตอลคอนโทรล
6. ประตูดานหนาสามารถมองเห็นแปงภายในตูหมักได
7. มีลอสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
8. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 2,600 วัตต
9. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
10. พรอมถาดมาตรฐานขนาด 40 x 60 ซม. จํานวน 15 ถาด
11. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
12. มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
1. เปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงที่สามารถจายไฟแบบคงที่
และแบบคาได
2. เปนแหลงจายไฟฟากระแสสลับแบบคงที่ ทนกระแสสูงสุด
ถึง 2 แอมแปร
3. สามารถปรับกระแสไฟเอาทพุทได
4. มีวงจรอิเล็กทรอนิกสปองกันกระแสไฟเกินพรอมปุมReset
และLED แสดงสถานะเมื่อมีกระแสไฟเกิน
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.4

เครื่องชั่งไฟฟา
สําหรับวิเคราะห

1 เครื่อง 190,000 190,000

1.5

เครื่องถายภาพ
เจลพรอมโปรแกรม
วิเคราะหผล

1 เครื่อง 450,000 450,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
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 mVp6. สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบคงที่ไดดังนี้ ±5
โวลต ±10 โวลต และ ±15 โวลต กระแสไฟเอาทพุท 2
แอมแปร
7. สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสสลับแบบคงที่ไดดังนี้ 5
โวลต 10 โวลต 12 โวลต 15 โวลต 20 โวลตและ 24 โวลต
กระแสไฟเอาทพุท 2 แอมแปร
รายละเอียดอื่นๆ
1. รับประกันคุณภาพ 1 ป
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องชั่งไฟฟาอิเล็คทรอนิคสชนิดอานละเอียดแบบชั่ง
จากดานบนของจานชั่ง (Electronic Analytical Balance)
พรอมสัญลักษณแสดงหนาที่การทํางานชัดเจน
2. ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด (Max. Capacity) 120 กรัม และ
สามารถหักคาน้ําหนักภาชนะไดตลอดชวงการชั่ง
3. สามารถอานคาไดละเอียด (Readability) 0.01 มิลลิกรัม
4. ตูกระจกกันลมมีขนาดใหญ สามารถเปดโลงไดหมดทั้ง 3
ดาน คือ ซาย, ขวา และดานบน และสามารถถอดเพื่อทําความ
สะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือใดๆชวยในการถอด
5. มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งทั้งแบบใชตุมน้ําหนัก
อยูภายในตัวเครื่อง (Internal Weight) และแบบใชตมุ น้ําหนัก
จากภายนอก (External Adjustment Weight)
6. สามารถเลือกหนวยในการชั่งได เชน กรัม (g), มิลลิกรัม
(mg), เกรน (GN), เพนนีเวลซ (dwt), กะรัต (Ct), โมล (mo)
เปนตน
7. เปนผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากโรงงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO
8. มีหนังสือรับรองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
9. รับประกันคุณภาพ 1 ป
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องถายภาพแถบแถบสารพันธุกรรม เจลพรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหภาพ
2. ออกแบบใหใชงานไดสะดวกโดยผูใชสามารถสั่งใหเครื่องทํา
การถายภาพเจลและวิเคราะหแถบแบนในภาพดวยโปรแกรม
บนเครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติไดดวยการกดปุมหนา
เครื่องเพียงปุมเดียว
3. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมบน
เครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมควบคุมการถายภาพและ
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ลําดับ
ที่

1.6

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

เครื่องผลิตน้ํา
1 เครื่อง 450,000 450,000
บริสุทธิ์ (Ultrapure
water)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
โปรแกรมวิเคราะหผลภาพเปนโปรแกรมตัวเดียวกันเพื่องายตอ
การทํางานอยางตอเนื่องในการถายภาพและวิเคราะหผลภาพที่
ถายได
4. ระบบถายภาพและประมวลผลใหภาพที่ความละเอียด
มากกวา 4 ลานพิกเซลล ที่ระดับความลึกสี 16 บิท เพื่อรองรับ
การใชงานภาพขนาดใหญ
5. มีถาดกําเนิดแสงยูวีความยาวคลื่น 302 นาโนเมตร ซึ่ง
รองรับการใชงานรวมกับสี Ethidium bromide, SYBR ,
Oriole fluorescent gel, GelRed, SYPRO Ruby,
Coomassie Fluor Orange, และ Krypton stains มาให
พรอมในชุด
6. ใชระบบกลองถายภาพแบบ CCD
7. ภายในเครื่องติดตั้งแผนฟลเตอรกรองแสงเพื่อการใชงาน
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) โดยตอเนื่องใหอยางอัตโนมัติ
10. สามารถคํานวณหาเชิงปริมาณ (Quantity) ของแบนเมื่อ
เทียบกับแบนมาตรฐานได โดยสามารถคํานวณไดทั้งแบบเชิง
อัตราสวน (Relative quantities) และ คาปริมาณทีเ่ ปนจริง
(Absolute quantification)
11. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรทซ
12. เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการควบคุมการทํางานและ
วิเคราะหภาพถาย
13. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องทําน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง สําหรับการทํา
ปฏิบัติการดานชีวโมเลกุล
2. มีระบบการฆาเชื้อดวยการใชรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
3. สามารถผลิตน้ําบริสุทธิ์ไดในอัตราไมนอยกวา 1.5 ลิตรตอ
นาที
4. คุณสมบัติของน้ําตามมาตรฐาน
4.1 คา Total organic carbon นอยกวา 2 ppb
4.2 คา DNase นอยกวา 5 pg/µl และคา RNase

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 122
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.7

เครื่องวัดพื้นที่ใบ
แบบภาคสนาม

1 เครื่อง 470,000 470,000

1.8

ชุดทดสอบการไหล
ในทอ + software

1 เครื่อง 500,000 500,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
นอยกวา 0.05 pg/µl
4.3 คาแบคทีเรีย นอยกวา 5 cfu/ml
4.4 คาความตานทานไมนอยกวา 18 เมกาโอหม
5. มีหนาจอแสดงคาคุณภาพของน้ํา
6. มีระบบบําบัดน้ําเบื้องตน (pretreatment) กอนเขาระบบ
ผลิตน้าํ บริสุทธิ์
7. มีระบบรับประกันคุณภาพไมนอ ยกวา 1 ป
8. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน ISO
9. ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนําไปใชงานใน
ภาคสนามได
2. สามารถวัดพื้นที่ใบไดโดยไมตองเด็ดใบออกจากตนดวย
วิธีการสแกนดวยเลเซอร
3. สามารถแสดงคาพื้นที่ใบ , คาความกวาง, คาความยาว
และเสนรอบวงของตัวอยางใบได
4. สามารถใชวัดพื้นที่ใบที่มีความกวางสูงสุดไดไมนอยกวา
150 มิลลิเมตร
5. สามารถใชวัดพื้นที่ใบที่มีความยาวสูงสุดไมนอยกวา 3 เมตร
6. สามารถใชกับใบที่มีความหนาไมนอ ยกวา 15 mm. ได
7. มีคาความละเอียดในการวัดหาคาพื้นที่ใบ 0.01 ตาราง
มิลลิเมตร
8. จอแสดงผลเปนแบบ Transflective Graphic display
9. สามารถบันทึกขอมูลของคาที่วัด ลงในหนวยความจํา แบบ
SD card โดยมีความจุไมนอยกวา 4 GB
10. สามารถสงผานขอมูลผลการวัดสูเ ครื่องประมวลผลได โดย
ผานทาง Port USB
11. ใชแบตเตอรี่แบบชารตไดขนาด 7.2 V เปนแหลงให
พลังงาน
12. มีชุดชารตประจุแบบใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮริตซ จํานวน
1 ชุด
13. มีคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด
14. มีกลองบรรจุเครื่องเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
15. รับประกันคุณภาพการใชงาน 1 ป
16. เปนผลิตภัณฑจากตางประเทศ
17. มีใบแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผ ลิต
คุณลักษณะ
1.1.รายละเอียดทั่วไป
เปนชุดฝกทดลองสําหรับศึกษาเรียนรูในการวัดคาความ
ตานทานของการไหลในทอ,วาลว และขอตอทอ ณ อัตราการ
ไหลตางๆ ตลอดจนมีอุปกรณวดั อัตราการไหลเบื้องตน ความ
เสียดทานวัดโดยมาโนมิเตอร ซึ่งการวัดความดันแตละอุปกรณ
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สามารถวัดไดโดยไมตองถอดสายวัดความดัน เปนอุปกรณที่
สมบูรณสามารถใชทําการทดลองตามคูมือได เปนชุดทดลองที่
ไดรับมาตรฐานการผลิตระดับ ISO9001:2000
1.2.รายละเอียดทางเทคนิค
1.2.1. ทอแตละทอนสามารถคลายถอดออกไดเพื่อวัดขนาด
เสนผานศูนยกลางและพิจารณาผิวภายในของทอ
1.2.2.อัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของทอกับ
ระยะหางของขอตอวัดความดันจากปลายของแตละจุดทําให
เกิดการสูญเสียความดันที่ปลายทอ และบริเวณน้ําเขาสูทอนอย
ที่สุด
1.2.3.ระบบการตอ ทอ จะมีวาลว แยกทอแตละทอ ที่ทํา
การทดลองโดยไมตองถอดออกหรือระบายน้ําออกทิ้งกอน
1.2.4.มีทอ นําน้ําเขาสูระบบการทดลองพรอมทั้งวาลว
ควบคุมการไหลทีส่ ามารถใหน้ําเขาสูระบบได อยางรวดเร็วและ
ควบคุมไดงาย
1.2.5.ชุดทดลองนี้ประกอบติดตั้งทุกสวนเขาดวยกันบนแผง
มิอัด บุดวยฟอรมไมกาเรียบสวยงามคงทน มีขาตั้งรองรับทํา
ดวยโครงเหล็กทาสี และมีความมัน่ คงแข็งแรง มีลอสามารถ
เคลื่อนที่ได
1.2.6.ชุดทดลองนี้ ประกอบดวยอุปกรณตา งๆ ที่ระบุ
ดังตอไปนี้
1.
ทอทดลองเปน พี.วี.ซีมีผิวดานในเรียบ
จํานวน 2 ขนาด ขนาด f 1/2 นิ้ว และ f 1 นิ้ว
2.
ทอทดลองเปนทอ PE หรือ PB จํานวน
1 ขนาด
3.
อุปกรณสาํ หรับใชทดลองการหาอัตราการ
ไหลหรือการสูญเสียความดันประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้
- 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 มาโนมิเตอรน้ําพรอมสูบลมมือและมาโน
มิเตอรปรอทรูปตัวยูขนาด 950 มิลลิเมตร อานคาไดละเอียด 1
มม.อยางละ 1 ชุด เปนอยางนอย สามารถอานคาความดันทุก
จุด โดยไมตองถอดสายวัดความดัน
ii.
มาตรวัดอัตราการไหลของน้ํา (Rotameter)
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และมาตรวัดน้าํ (Water Meter) พรอมนาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
1.2.8 เกจวัดความดัน 1 ชุด
1.2.10. ถังเก็บน้ําความจุขนาด 100 ลิตร
1.2.11. มอเตอรปม น้ําขนาด 1/2 แรงมา ใชระบบ
ไฟฟา 220 โวลท1 เฟส
1.2.12. เครื่องสูบน้ําใหอัตราการไหลที่ไมนอยกวา
60 ลิตร/นาทีที่หัวน้ําไมนอยกวา 15 เมตร
1.2.13. สวิทชเปด-ปด พรอมสายและปลั๊กเสียบ
1.2.14. อุปกรณทั้งหมดประกอบติดตั้งใหเรียบรอย
สมบูรณสามารถทดลองได
1.3.รายละเอียดอื่น ๆ
1.3.1.มีคูมือการใชเครื่องอุปกรณและการทดลองเปน
ภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
1.3.2.มีการสาธิตแนะนําวิธีการใชเครื่องทดสอบใหแกผูใช
จนสามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตองตรงตามมาตรฐานที่
กําหนดไวโดยปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุด
1.3.3.มีใบงานทดลองและคูมือครูพรอม CD สําหรับใช
ประกอบการทดลองกับชุดที่เสนอ จํานวน 1 ชุด
1.3.4.เปนชุดฝกที่ผลิตขึ้นเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ และ
บริษัทฯผูผ ลิตชุดฝกไดรับมาตรฐานการผลิตระดับ
ISO9001:2000 for the following activities design and
manufacturing of training kits เพื่อการบริการหลัง การขาย
1.3.5.บริษัทฯ รับประกันสินคา 1 ป
2. โปรแกรมจําลองและวิเคราะหปญ
 หาทางวิศวกรรม
2.1.ชุดโปรแกรมวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรม เพื่อทํางาน
วิจัย ประกอบดวยผลิตภัณฑยอยดังนี้
2.1.1 จํานวนสิทธิ์ผูใชงาน 1 สิทธิ์
2.1.2 ระยะเวลาลิขสิทธิ์ 2 ป ตอเนื่อง หรือมากกวา
2.1.3 สิทธิ์การใชงานแกนประมวลผลไดไมเกิน 16
แกนประมวลผล หรือมากกวา
ประมวลผลแบบไมจํากัดโหนด
2.1.4 ประเภทของลิขสิทธิ์ ใชไดสําหรับ การเรียนการ
สอน หรือการวิจยั
2.1.5 สามารถวิเคราะหทางดานพลังงานได
2.2.คุณลักษณะเฉพาะของระบบจําลองและวิเคราะหทาง
พลศาสตรของไหล
2.2.1สามารถเลือกประเภทของการวิเคราะหการไหล
ไดทั้งแบบสภาวะคงตัว และไมคงตัว
2.2.2มีแบบจําลองทางความรอนหลายรูปแบบ เพื่อ
วิเคราะห การเปลี่ยนสถานะ การนําความรอน การพาความ
รอน และการแผรังสีความรอน (ทั้งแบบแผรังสีภายในชนิดมีสื่อ
รวม และสื่อโปรงใส และแบบแผรงั สีจากภายนอก และ
สามารถจําลองภาระที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตยได)
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2.2.3มีตัวคํานวณทั้งแบบ 2มิติ และ 3มิติ สามารถให
เลือกไดตามแบบจําลองที่ตองการสําหรับตัวคํานวณแบบ 2 มิติ
สามารถใชไดทั้งแบบ การคํานวณ 2 มิติแบบเฉพาะเจาะจง
และใชแบบคํานวณ 3 มิติ ชิ้นบาง
2.2.4สามารถจําลองไดทั้งแบบ การไหลที่อัดตัวได และ
การไหลที่อัดตัวไมได
2.2.5มีความสามารถในการจําลองการถายเทความรอน
แบบการพาโดยธรรมชาติ ได
2.2.6มีความสามารถในการจําลองการถายเทความรอน
ภายในเนื้อของแข็งได
2.2.7มีความสามารถตั้งคาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขขอบ
ที่ทางเขาและทางออกอยางอัตโนมัติได และปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ขอบใหเปลี่ยนแปลงตามเวลาได
2.2.8มีความสามารถในการจําลองของไหลหนืด ชนิด
นอน นิวโทเนียน ได
2.2.9มีแบบจําลองการไหลปนปวนใหเลือกมากถึง 10
แบบ
2.2.10 มีความสามารถในการจําลองการไหลใน
อุปกรณที่มีชิ้นสวนหมุน โดยสามารถเลือกใชแบบจําลองหลาย
แกนอางอิง แบบจําลองตรึงสวนหมุน แบบจําลองเลื่อนเมส ได
2.2.11 มีความสามารถในการจําลองการเคลื่อนที่และ
การเปลีย่ นรูปของเมส แบบตามเวลาได
2.2.12 มีเทคนิควิธีการจําลองแบบจุมของแข็ง เพื่อ
วิเคราะหชิ้นสวนที่เคลื่อนทีไ่ ด
2.2.13 มีวิธีการจําลองของไหลที่ขับการเคลื่อนที่ของ
ของแข็ง ทั้ง 6 แกนอิสระได
2.2.14 มีความสามารถจําลองการเผาไหม การเกิด
ปฎิกิริยาเคมี ได
2.2.15 มีความสามารถจําลองการไหลแบบหลาย
สถานะ (ทั้งชนิดออยเลอรเลียน และชนิดผิวอิสระ) รวมถึง
แบบจําลองการเกิดฟองอากาศ
2.2.16 มีแบบจําลองสําหรับของไหลหลายชนิด
2.2.17 มีโมดูลเพิ่มเติม และสามารถเลือกใชไดเมื่อ
ตองการ คือ แบบจําลองการเกิดกาซ NOx แบบจําลองการปน
เสนไย แบบจําลองสมดุลประชากร และแบบจําลองคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในของไหล
2.2.18 มีตัวคํานวณใหเลือกได 2 ชนิด คือ แบบใช
ความดันเปนฐาน และแบบใชความหนาแนนเปนฐาน
2.2.19 มีความสามารถในการคํานวณแบบขนานได
16 แกนประมวลผล หรือต่ํากวา และคํานวณแบบขนานไดทั้ง
ในเครื่องเดียวกัน และแบบเครื่องเครือขาย
2.2.20 มีความสามารถใหทําการเขียนโปรแกรม เพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มเติม แบบจําลองตางๆในการคํานวณไดโดยใช
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
โปรแกรมภาษา ซี เปนพื้นฐาน
2.2.21 มีแบบจําลองการเคลื่อนที่อิสระทัง้ 6 แกน
6DOF สําหรับการจําลองการปลอยวัตถุตกอยางอิสระ และ
สามารถกําหนดแกนเคลื่อนที่หรือปรับเปลีย่ นไดงาย
2.2.22 มีแบบจําลอง ใหการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนาม
การไหล มีผลตอเสนทางการไหล โดยไมตองใชวิธีการคํานวณ
เมสใหม แตใชเทคนิค Immersed solids
2.2.23 มีแบบจําลองสําหรับพัดลม
2.2.24 มีแบบจําลองเกี่ยวกับเสียง (การสงออก
แหลงกําเนิด และการทํานายเสียงรบกวน)
2.2.25 สามารถสราง เมส ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
แบบพื้นผิว และแบบปริมาตร โดยใชรูปทรงเมสแบบตางๆ คือ
แบบสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงหลายเหลีย่ ม แบบทรงหกดาน
แบบปรมิตฐานสามเหลี่ยม ปรมิตรฐานสี่เหลี่ยม แบบปรซึมฐาน
สามเหลี่ยม
2.2.26 สามารถแสดงผลการคํานวณไดในโปรแกรม
คํานวณนั้น และมีโปรแกรมสําหรับแสดงผลการคํานวณ
โดยเฉพาะอยูในชุดโปรแกรมเดียวกันดวย
2.2.27 สามารถสรางรายงานในรูปแบบ HTML ที่
สวยงาม และสั่งพิมพไดทันที
2.2.28 มีความสามารถสรางไฟลเคลื่อนไหว เพื่อแสดง
คําตอบที่ไดจากการคํานวณ ไดทนั ที
2.2.29 มีโปรแกรมสําหรับแสดงผลการคํานวณสําหรับ
งานอุปกรณกังหันโดยเฉพาะ
2.2.30 มี Adjoint Solver เพื่อคํานวณ Shape
Sensitivities ของปริมาณที่กําหนด
2.2.31 มีความสามารถในการทํา Mesh Morpher
and Optimizer
2.2.32 มีความสามารถในการกําหนดปรับเปลี่ยน
พารามิเตอรเพื่อคํานวณคราวละหลายกรณีพรอมกัน
2.2.33 มีความสามารถในการหาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ที่สุด สําหรับการไหลทุกประเภท โดยใชหลักการออกแบบของ
การทดลอง (DOE)
2.2.34 สามารถอานไฟลCADมาตรฐาน IGES/STEP
เพื่อทําการวิเคราะหทางวิศวกรรมได
2.2.35 มีความสามารถอานไฟลไดโดยตรงจาก
หนาตางโปรแกรม CAD ชั้นนํา เชน Solidworks, Autodesk
Inventor, CATIA และ ProE เปนตน
2.2.36 มีสามารถในการแกไข ซอมแซม หรือสราง
รูปทรง 3 มิติ หรือ 2 มิติ เพื่อใชในการวิเคราะหปญ
 หาทาง
วิศวกรรมขั้นตอไป
2.2.37 ความสามารถทุกชนิดสามารถทํางานโดยเริ่ม
มาจากหนาตางโปรแกรมเดียวกันไดทั้งหมด
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ลําดับ
ที่

1.9

รายการ

เครื่องวัดคา water
activity

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง 700,000 700,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
3 ชุดคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบตั้งโตะ จํานวนไม
นอยกวา 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มีหนวยประมวลผล (CPU) Core i7 ไมนอยกวา 3
GHz
3.2 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB
3.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR3 ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
3.4 จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอ ยกวา 20 นิ้ว
3.5 มี DVD-RW
3.6 มี USB PORT ไมนอยกวา 6 พอรต และ MOUSE
พรอมแผนรอง
3.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000
Mbps
3.8 มีหนวยเชื่อมตอระบบเครือขาย Wireless LAN
802.11 bgn
3.9 มีระบบปฏิบตั ิการ window ลิขสิทธิ์แท
4 รายละเอียดอื่นๆ
4.1 รับประกันสินคาไมนอยกวา1 ป
4.2 ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศพรอมเอกสาร
ยืนยัน
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องวัดปริมาณน้ําอิสระ (Water activity : aw)
สําหรับผลิตภัณฑอาหาร
2.สามารถวัดคาปริมาณน้ําอิสระในชวง 0.030 - 1.000 aw
โดยมีความละเอียดของการวัดไมนอยกวา 0.0001
3.หนาจอเปนแบบ LCD แสดงผลเปนตัวเลข ไดแก คาปริมาณ
น้ําอิสระ คาอุณหภูมิ และเวลาที่ใชในการวัด
4.สามารถตอเขากับระบบคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหขอมูล และ
สามารถตอกับเครื่องพิมพ (External printer) ได
5.ชองตรวจวัดตัวอยางเปนระบบเปดและปดอยางแนนหนา
ปองกันการรั่วไหล
6.มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อการวัดตัวอยางเสร็จสิ้น
7.มีเมนูสาํ หรับปรับคามาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง
8.มีภาชนะใสตัวอยาง และสารละลายมาตรฐานสําหรับปรับคา
มาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง จํานวน 1 ชุด
9.มีชุดทําความสะอาดเซ็นเซอรสําหรับวัดคาปริมาณน้ําอิสระ
จํานวน 1 ชุด
10.มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
11.รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
12.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี และสามารถจัดอบรมเชิงทฤษฎี
และปฏิบตั ิใหกับหนวยงานไดอยางนอย 1 ครั้ง
13.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
14.เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
15.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
16.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001 หรือเทียบเทา
17.มีตูปลอดเชื้อ 1 เครื่อง
17.1เปนตูปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet
Class II Type A2 โดยการเปาลมในแนวดิ่ง (Vertical flow)
และไมตองมีทอระบายอากาศออกสูภายนอก
17.2โครงสรางภายนอกตูทําดวยโลหะเคลือบสีที่มีความ
ทนทานตอสารเคมี และงายตอการทําความสะอาด มีขนาด
หนากวางภายนอกไมนอยกวา 65.5 นิ้ว
17.3โครงสรางภายในตูดานขาง ดานหลัง และพื้นที่ใช
ในการปฏิบัติงานทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless
steel) โดยพื้นที่ปฏิบัติงานไมมีรอยตอ และสามารถถอดทํา
ความสะอาดได
17.4มีชุดกรองอากาศ HEPA filter (High Efficiency
Particulate Air) ที่มีประสิทธิภาพในการกรองขนาดอนุภาค
ไมเกิน 0.3 ไมครอน
17.5มีแผงควบคุมการทํางานโดยสามารถควบคุมการ
ทํางานของพัดลม หลอดไฟ เวลาการทํางาน สัญญาณเตือน
หลอด UV และโหมดเมนูการทํางาน เปนตน และมี
จอแสดงผลชนิด LCD สามารถบอกสถานะการทํางานของชุด
กรอง
17.6มีโครงสําหรับวางตูปลอดเชื้อ จํานวน 1 ชุด และมี
ชุดสําหรับตอทอแกสพรอมวาลวเปด - ปด อยูที่ผนังดานในตู
จํานวน 1 ชุด
17.7มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยาง
ละ 1 ชุด
17.8รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป
17.9ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากร
จะสามารถใชงานไดเปนอยางดี และสามารถจัดอบรมเชิง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิใหกับหนวยงานไดอยางนอย 1 ครั้ง
17.10บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศ
ผูผลิต
17.11เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรือทวีป
อเมริกา เชน อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปน
ตน

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 129
ลําดับ
ที่

รายการ

1.10 ชุดทดลองมอเตอร
ไฟฟา

จํานวน/
หนวยนับ

3 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

310,000 930,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
17.12ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
17.13บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา
คุณลักษณะ
1.1 เปนชุดทดลองที่ออกแบบสําหรับการเรียนการสอน
โดยเฉพาะ
1.2 ชุดทดลองเปนแบบ Panel System ความสูงมาตรฐาน A4
ทําดวยวัสดุที่เปนฉนวนปดผิวทั้งสองดานเปนเนื้อเดียวกัน
ดานหนาของ Panel มีการพิมพสญ
ั ลักษณและอักษรกํากับไว
อยางชัดเจนดวยเทคนิคการพิมพแบบ
กัดเซาะรอง
1.3 เปนชุดทดลองสําหรับการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
โดยใชอุปกรณ Magnetic Relay Contactor
1.4 อุปกรณทางไฟฟาไดรับมาตรฐาน DIN หรือ UL หรือ JIS
หรือ VDC หรือ IEC หรือ TIS หรือ CE อยางใดอยางหนึ่ง
1.5 ชุดอุปกรณประกอบการทดลองแบบ Panel สามารถ
มองเห็นอุปกรณนั้นๆไดอยางชัดเจน
1.6 ขั้วตอและสายสําหรับเชื่อมตอวงจรเปนแบบชนิด 4mm.
Safety
1.7 สามารถทําการทดลองในหัวขอตางดังนี้
- การตรวจสอบสวิทซควบคุมชนิดตางๆ
- การตรวจสอบแมคเนติก คอนแทคเตอร
- การตรวจสอบ ELECTRONIC TIME
- การตรวจสอบโอเวอรโหลดรีเลย
- การควบคุมมอเตอร 3 เฟสโดยวิธสี ตารทตรง
- การควบคุมสตารทโดยตรงแบบ START-STOP-JOG
- การควบคุมมอเตอร 3 เฟส ดวย PUSHBUTTON
หลายๆ STATION
- วงจรแสดงสัญญาณการใชงานเกินกําลัง
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส โดย SELECTOR
SWITCH
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส แบบ DIRECT
REVERSING
- การสลับทางหมุนมอเตอร REVERSING AFTER STOP
- การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟสอัตโนมัตดิ วย TIMER
- การกลับทางหมุนมอเตอรอตั โนมัติดวย LIMIT SWITCH
- การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ MANUAL STARDELTA
- การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ AUTOMATIC STARDELTA
- การกลับทางหมุนมอเตอรแบบ MANUAL STAR-DELTA
- วงจรควบคุมแบบ MANUAL SEQUENCE CONTROL
- วงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SEQUENCE
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
CONTROL
- วงจรควบคุมแบบ START-STOP ดวย PUSHBUTTON
- วงจร STEP BY STEP
- วงจร START – STOP เรียงลําดับแบบ MANUAL
- การออกแบบวงจรตามเงื่อนไขที่กําหนด
- การตั้งเงื่อนไขและออกแบบวงจร
2. รายละเอียดทางเทคนิค
ประกอบดวยชุดอุปกรณตางๆดังนี้
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 แบบหนาสัมผัส 1 NO
จํานวน 2 ชุด
2.2.3 ชุด Auxiliary Contact แบบหนาสัมผัส 1 NC
จํานวน 2 ชุด
2.2.4 ชุดคลอยใชกับระดับแรงดัน 220VAC, 50Hz
2.3 ชุด Thermal Overload Relay จํานวน 1 ชุด
2.3.1 ประกอบดวยชุด Overload
2.3.2 เปนชุด Overload ที่สามารถปองกันมอเตอรแบบ
สามเฟส
2.3.3 มียานการปรับกระแสเพื่อปองกันมอเตอรอยูในชวง
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 ที่สามารถปองกันมอเตอรแบบ
สามเฟส
2.4.3 มียานการปรับกระแสเพื่อปองกันมอเตอรอยูในชวง
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 สีนา้ํ เงิน 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 ชุดคลอยใชกับระดับแรงดัน 220VAC, 50Hz
2.7 ชุด Limit Switch
จํานวน 1 ชุด
2.7.1 ประกอบดวย Limit Switch จํานวน 2 ตัว
2.7.2 มีหนาสัมผัสแบบ NO-NC
2.8 ชุด Latching Relay
จํานวน 1 ชุด
2.8.1 มีหนาสัมผัสแบบ 1 NO - 1 NC จํานวน 2 จุด
2.8.2 ชุดคลอยใชกับระดับแรงดัน 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 เปนชุดสวิทซที่ทํางานแบบ 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 ที่สามารถปรับเลือการวัดได
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 ที่สามารถปรับเลือกการวัด
ได
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2.12.5 สามารถวัดกระแสที่แตละไลนได
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 แบบหนึ่งเฟสสําหรับ
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 ขั้วตอใชงานเปนแบบ 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 ขั้วตอใชงานเปนแบบ 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 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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
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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 ที่สามารถปรับสภาวะการใชงาน
ของอินพุท ใหเปนแบบ Internal ที่ใชงานผานทาง Simulate
Switch และ External ใชงานผานทาง Terminal
2.19.2.5 มี Terminal แบบ Safety Socket ขนาด
4 mm. ที่เปนจุดตอ Output จํานวนเทากับจุด Output
ในขอ 2.19.2.1
2.19.3 ใชกับแหลงจายไฟตั้งแต 100-240 VAC พรอมทัง้ มี
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 ตอคําสั่งพื้นฐาน 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 มีหนวยความจําสามารถเก็บ (DM Area) เทากับ
32 Kwords
2.19.11 มีรีเลยสาํ หรับสงผานขอมูลระหวาง PLC กับ PLC
เมื่อมีการเชื่อมตอกันระหวาง PLC (Serial PLC Link ) ไมนอย
กวา 1,440 ตัว
2.19.12 มีตัวนับความเร็วสูง (High Speed Counter) 4
จุด สามารถรับสัญญาณแบบ Differential phases ดวย
ความถี่ประมาณ 50KHz หรือ Single-Phase ดวยความถี่ 100
kHz
2.19.13 สามารถตอ CPU กับ Computer โดยผานทาง
พอรตสื่อสารแบบ USB 1.1 โดยไมตองมีอุปกรณพวงสัญญาณ
2.19.14 มีจุดเชื่อมตอสัญญาณอนาลอกขนาด 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, ชั่ง
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 พรอมทั้งมีเอกสารประกอบการยืนยัน
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2.19.19 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายสินคา จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑสินคาพีแอลซี โดย
มีเอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุชื่อหนวยงานที่ขายสินคา
ใหและวันที่สอบราคามาดวยทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนบริการ
หลังการขาย
2.20 ชุดหนาจอสัมผัส จํานวน 1 ชุด
2.20.1 เปนหนาจอสัมผัสสําหรับแสดงผลและสั่งงานใชงาน
รวมกับ PLC
2.20.2 หนาจอสัมผัสเปนหนาจอสีแบบ TFT LCD ขนาด
5.6 นิ้ว
2.20.3 มีความละเอียดของจอ 320 × 234 จุด (QVGA)
หรือดีกวา
2.20.4 สามารถแสดงสีของวัตถุบนหนาจอได 65,536 สี
2.20.5 มีหนวยความจําในการเก็บขอมูล 128 MB
2.20.6 มีอายุการใชงาน Backlight 50,000 ชั่วโมง
2.20.7 มีพอรตสื่อสารแบบอนุกรมแบบ RS-232C/485
2.20.8 มีพอรตสื่อสารแบบ USB สําหรับเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร
2.20.9 ชนิดของหนาจอสัมผัสเปนแบบ Analog
Resistance membrane มีความละเอียด 1024 x 1024
2.20.10 บริษัทผูผลิต PLC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 :
2000 พรอมทั้งมีเอกสารประกอบการยืนยัน
2.20.11 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายสินคา จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑสินคา
ชุดหนาจอสัมผัส โดยมีเอกสารประกอบการยืนยันโดย
ระบุชื่อหนวยงานที่ขายสินคาใหและวันที่สอบราคามาดวยทั้งนี้
เพื่อเปนการสนับสนุนบริการหลังการขาย
2.21 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร
จํานวน 1 ชุด
ตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับทีส่ ามารถ
ปรับและรักษาคาความเร็วรอบในชวงตาง สามารถตอใชงาน
รวมกับ Squirrel Motor เพื่อทําหนาที่เปนตัวตนกําลังสําหรับ
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 พิกัดความถี่ทางดานเอาทพุท 0.10 - 400Hz
2.21.6พิกัดแรงดันทางดานอินพุทแบบสามเฟส 200-240V
2.21.7 มีอนาลอกอินพุต 2 จุด
2.21.8 มีพอรตในการติดตอสื่อสาร RS-485 ( ModbusRTU)
2.21.9บริษัทผูผลิต PLC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 : 2000
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
พรอมทั้งมีเอกสารประกอบการยืนยัน
2.21.10 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑสินคา ชุดควบคุม
ความเร็วมอเตอร โดยมีเอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุชื่อ
หนวยงานที่ขายสินคาใหและวันทีส่ อบราคามาดวยทั้งนี้เพื่อเปน
การสนับสนุนบริการหลังการขาย
2.22 Three Phase Squirrel Motor จํานวน 1 ชุด
มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําสามเฟสแบบอะซิงโครนัส ที่มีการพัน
ขดลวดที่สเตเตอร ตัวโรเตอรเปนแบบกรงกระรอก ติดตั้งอยูบน
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 ขนาดพิกัดความถี่ 50 Hz
2.23 DC Generator
จํานวน 1 ชุด
เครื่องกําเนิด ติดตั้งอยูบนฐานโลหะ พรอม Terminal Box
และจุดตอแบบ 4mm Safety Socket ขนาดพิกัดเมื่อทํางาน
เปนมอเตอรไฟฟา
2.23.1ขนาดพิกัดกําลัง 250 W
2.23.2ขนาดพิกัดแรงดันที่ขดลวดอาเมเจอร 220 V
2.23.3ขนาดพิกัดกระแสที่ขดลวดอาเมเจอร 1.5 A
2.23.4ขนาดพิกัดความเร็วรอบ 1500 rpm
2.23.5ขนาดพิกัดแรงดันที่ขดลวดกระตุน 220 V
2.23.6ขนาดพิกัดกระแสที่ขดลวดกระตุน 0.35 A
2.24 เอนโคเดอรสาํ หรับวัดความเร็วของมอเตอร 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
2.24.4ความเร็วสูงสุดที่ 6000 rpm
2.25 LAMP Load
จํานวน 1 ชุด
2.25.1 เปนโหลดชนิดหลอดไฟฟา มีขนาด 0-200 Watt ที่
220VDC หรือ VAC จํานวนไมนอยกวา 5 คา
2.26 Excitation DC Power Supply จํานวน 1 ชุด
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงปรับคาได ใชสําหรับเปน
แหลงจายแรงดันเพื่อปอนใหกับขดลวดกระตุนในตัว
Synchronous Machines, Electromagnetic Brake, DC
Generator Brake
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1.11 ตูแชอาหารสแตน
เลส ฝาทึบ 4
ประตู รุน YPR135S

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 ตู

75,000

75,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2.26.1 พิกัดแรงดันเอาทพุท 0-220 Vdc
2.26.2 พิกัดกระแสเอาทพุท 0-2 Adc
2.27 โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ชุด
2.27.1 พื้นโตะทําดวยไมเนื้อแข็งหรือไมปาติเกิล มีความ
หนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนทั้งสองดาน ปด
ขอบโตะทั้ง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม.
2.27.2 พื้นโตะมีขนาด W1800 มม. x D 800 มม.ความ
หนาไมนอยกวา 28 มม.
2.27.3 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50 มม.
หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลือบสีอีพอกซี่ผานขบวนการอบ
ความรอน
2.27.4 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ
2.27.5 ลักษณะตัวคานเชื่อมยึดติดกันทั้ง 4 ดาน พรอมทั้ง
มีคานรองรับน้ําหนักพื้นโตะ ตามแนวความกวางของพื้นโตะ
2.27.6 ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะ โดยใชสกรูยึด
2.27.7 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20
มม.
2.27.8 ความสูงจากพื้นถึงระดับพืน้ โตะดานบน 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 สามารถเสียบแบบตอเนื่องได
2.29.3 จํานวนไมนอยกวา 50 เสน
3. รายละเอียดอื่นๆ
3.1 ชุดควบคุม PLC, ชุดหนาจอสัมผัส และชุดควบคุม
ความเร็วมอเตอรผลิตจากบริษัทผูผ ลิตเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปน
การสนับสนุนบริการหลังการขาย
3.2 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ
3.3 คูมือใบงานการทดลอง จํานวน 1 ชุด
3.4 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป
คุณลักษณะ
1. เปนตูแชอาหารชนิดตูยืนชนิด 4 ประตู ระบบโนฟรอส
ความจุไมนอยกวา 45 คิวบิกฟุต
2. ตัวตูทั้งภายในและภายนอกทําดวยสแตนเลส
3. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) 150 x 75 x 205 ซม.
4. ผนังบุดวย Polyurethane Foam ที่มีความหนาแนนสูง
ความหนาไมนอยกวา 3 นิ้ว
5. ฝาตูเปนประตูบานทึบ จํานวน 4 บาน พรอมมือจับชนิดพับ
ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันกับบานประตู
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1.12 เครื่องวัด
คลอโรฟลล

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง

90,000

90,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
6. ภายในตูมีชั้นตะแกรงสแตนเลส ปรับระดับได 4 ชั้น แตละ
ชั้นแบงเปน 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. ชุดควบคุมอุณหภูมิเปนแบบดิจติ อล สามารถแสดงอุณหภูมิ
ภายในตูไดชัดเจน จํานวน 2 ชุด
12. ระบายความรอนดวยพัดลมดูด – เปา
13. ใชน้ํายาทําความเย็น R-134a ( NON – CFC )
14. มีระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ( น้ําทิ้งระเหยแหงในตัว )
15. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
16. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
17. มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง
18. มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จากบริษัท
เจาของผลิตภัณฑโดยตรง เพื่อประโยชนในการบริการหลังการ
ขาย
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องวัดคลอโรฟลล แบบมือถือ สามารถนําไปใชใน
ภาคสนามไดโดยสะดวก
2.ใชคาความแตกตางของชวงความยาวคลื่นแสง
3.วัดคาคลอโรฟลลของใบไม โดยหนีบหัววัดกับใบไม
4.ชุดกําเนิดแสงเปนแบบ LED
5.ตัวรับแสงเปนแบบ ซิลิกอนโฟโตไดโอด
6.จดแสดงผลเปนแบบตัวเลขขนาด 4 หลัก แบบ LCD
7.มีปุมการใชงานดังนี้
7.1 ปุมเปด - ปดการทํางานของเครื่อง
7.2 ปุมสําหรับคาเฉลีย่
7.3 ปุมสําหรับลบขอมูลเดิมทั้งหมด
7.4 ปุมสําหรับลบขอมูลเพียงคาเดียว
7.5 ปุมสําหรับเรียกขอมูลกลับมาดู
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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1.13 ตูทดลองมอเตอร
ไฟฟา

จํานวน/
หนวยนับ

5 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

37,000

185,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

unit/oC
12.ชวงอุณหภูมิการใชงานอยูในชวง 0 ถึง 50 oC
13.ชวงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเครื่อง อยูในชวงไมนอยกวา
-20 ถึง 45 ๐C
14. รับประกันการใชงาน 1 ป
15.เปนผลิตภัณฑตางประเทศ
คุณลักษณะ
1.รายละเอียดทั่วไป
เปนชุดฝกที่สรางขึ้นเพื่อการศึกษา โดยอุปกรณทางไฟฟามี
มาตรฐาน DIN, UL, JIS, VDC, IEC, TIS หรือ CE อยางใดอยาง
หนึ่ง ติดตั้งภายในตูค วบคุมอยางเหมาะสม และสามารถทําการ
ฝกปฏิบัตเิ พื่อควบคุมมอเตอรไฟฟาแบบสามเฟสได
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 ตูควบคุมทําดวยเหล็กแผนมีความหนาโดยประมาณ
1.2 มม. ขนาดของตูไมนอยกวา 450x600x200 มม. เคลือบ
ดวยสีผงผานกระบวนการอบความรอน
2.2 ฝาตูมีการติดตั้งอุปกรณและกําหนดอักษรกํากับ
อุปกรณไวอยางชัดเจน โดยมีอุปกรณที่ตดิ ตั้งตางๆดังนี้
2.2.1 สวนบนสุดติดตั้งหลอดสัญญาณแสดงเฟส 3
ตัว (แดง, เหลือง, และน้ําเงิน)
2.2.2 สวนลางถัดลงมาระดับที่ 2 ติดตั้งโวลตมเิ ตอร
และ แอมปมเิ ตอร
2.2.3 สวนลางถัดลงมาระดับที่ 3 ติดตั้ง ซีเลคเตอร
โวลต มิเตอร และซีเลคเตอรแอมปมิเตอร โดยมองในแนวดิ่ง
ตรงกับ โวลทและแอมปมเิ ตอรตามลําดับ
2.2.4 สวนลางถัดลงมาระดับที่ 4 ติดตั้ง หลอด
สัญญาณ แสดงการทํางานของอุปกรณ 4 หลอด
2.2.5 สวนลางสุดติดตั้งสวิทซปมุ กด จํานวน 4 ตัว
2.2.6 พรอมชุดกุญแจล็อคแบบฝง
2.3 อุปกรณประกอบชุดฝกทั้งหมดที่ติดตั้งอยูบนตู
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 โวลทมิเตอรหนาตูมยี านวัด 0-500 โวลท
จํานวน 1 ตัว
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
1 ตัว

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2.3.6 แอมปมิเตอรหนาตูยานวัด 0-5 แอมป จํานวน

2.3.7 CURRENT TRANSFORMER ที่สามารถทํางาน
รวมกับแอมปมเิ ตอร 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 รางยึดอุปกรณสาํ หรับยึดอุปกรณภายในตู
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 ขั้ว 16 แอมป 380 โวลท และ SOCKET แบบติดลอย
จํานวน 1 ชุด
2.5 โตะปฏิบัติการทดลอง
จํานวน 1 ชุด
2.5.1 เปนโตะปฏิบตั ิการทดลองขนาด 800 x 1,500
x 800 มม.
2.5.2 พื้นโตะทําดวยไมเนื้อแข็งหรือไมปาติเกิล มี
ความหนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนทั้งสองดาน
ปดขอบโตะทั้ง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม.
2.5.3 พื้นโตะมีขนาด W1500 มม. x D 800 มม.
ความหนาไมนอยกวา 28 มม.
2.5.4 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50
มม. หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลือบสีอีพอกซี่ผานขบวนการ
อบความรอน
2.5.5 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ
2.5.6 ลักษณะตัวคานเชื่อมยึดติดกันทั้ง 4 ดาน
พรอมทั้งมีคานรองรับน้ําหนักพื้นโตะ ตามแนวความกวางของ
พื้นโตะ
2.5.7 ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะ โดยใชสกู
รยึดทั้ง 4 ดาน
2.5.8 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอย
กวา 20 มม.
2.5.9 ความสูงจากพื้นถึงระดับพื้นโตะดานบน มี
ความสูง 800 มม.
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1.14 ชุดฝกระบบขนถาย
วัสดุ

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

200,000 200,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
3. สามารถทําการฝกในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
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 เฟสอัตโนมัติดวย TIMER
3.11 การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ MANUAL STARDELTA
3.12 การสตารทมอเตอร 3 เฟส แบบ AUTOMATIC
STAR-DELTA
3.13 การกลับทางหมุนมอเตอรแบบ MANUAL STARDELTA
3.14 วงจรควบคุมแบบ MANUAL SEQUENCE CONTROL
3.15 วงจรควบคุมแบบ AUTOMATIC SEQUENCE
CONTROL
4.รายละเอียดอื่นๆ
4.1 มีใบงานครอบคลุมเนื้อหาการฝกไมนอยกวา 10 ใบ
งาน จํานวน 1 ชุด
4.2 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ
4.3 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
•ชุดฝกที่นําเสนอจะตองครอบคลุมและสามารถเรียนรูเกีย่ วกับ
ระบบขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรม ซึ่งตองมีการออกแบบ
ระบบปองกันอันตรายอันจากการเรียนรูทั้งในสวนของตัวเครื่อง
จักรและผูปฎิบัติการ
•ชุดฝกปฏิบัติการสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย สะดวก
และปลอดภัย
•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณ
ั ฑ
เรียบรอยแลว
•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธที่จะขอเรียกดูครุภณ
ั ฑ
บางสวนหรือทั้งหมดเพื่อให เปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง
รายละเอียดทางเทคนิค
1.ชุดฝกระบบสายพานคัดแยกชิ้นงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพื่อการประยุกตใช
งานระบบ PLC
• สามารถเรียนรูแ ยกประเภทชิ้นงานได 3 ประเภท
• มีอุปกรณตรวจจับทางอุตสาหกรรมตางๆ ไมนอยกวา 3
แบบ ใหเลือกใชงาน
• มีจุดเชื่อมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
• โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล
• มีชุดสายพานลําเลียงที่มีขนาดความยาวไมนอยกวา 600
มม. จํานวน 1 เสน พรอมมอเตอรขับแบบดีซี 24 โวลต
• มีอุปกรณตรวจจับแบบ อินดักทีฟ ไมนอยกวา 1 ตัว
• มีอุปกรณตรวจจับ แบบคาปาซิทีฟ 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
• มีจํานวนชิ้นงานทดสอบตางชนิดจํานวนไมนอยกวา 6 ชิ้น
2.ชุดฝกระบบจัดเก็บชิ้นงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพื่อการประยุกตใช
งานระบบ PLC
• มีจุดเชื่อมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
• โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล
• สามารถทํางานรวมกับระบบสายพานคัดแยกชิ้นงานได
• มีชั้นในการจัดเก็บชิ้นงานไมนอยกวา 3 ชั้น แตละชั้น
จัดเก็บชิ้นงานไดไมนอยกวา 3 ชิ้น
• มีหรีดสวิทช ไมนอยกวา 7 ตัว
• มีวาลวปรับอัตราการไหลไมนอยกวา 4 ตัว
• มีกระบอกสูบแบบไรกานทีม่ ีระยะการเคลื่อนที่ไมนอยกวา
300 มม. จํานวนไมนอยกวา 2 ตัว
• มีอุปกรณหยิบจับชิ้นงานแบบกริปเปอรหรือแบบ
สุญญากาศ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
• มีสวิทชกดสั่งงานจํานวนไมนอยกวา 3 ตัว
• มีวาลวควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ จํานวนไมนอย
กวา 3 ตัววางอยูบนฐานจายลมเดียวกัน
• มีวาลวเปดปด จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
• มีแหลงจายไฟขนาด 24 โวลต พรอมมีระบบปองกันการ
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1.15 ตูบมเพาะเลีย้ งเชื้อ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง 350,000 350,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

ลัดวงจร
• มีเอกสารประกอบการเรียนรูจํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
• มีจํานวนชิ้นงานทดสอบตางชนิดจํานวนไมนอยกวา 3 ชิ้น
3. ชุดควบคุมแบบPLC จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
• เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพื่อการประยุกตใช
งานระบบ PLC
• มีจุดเชื่อมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.
• สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
• มีชองสัญญาณอินพุทไมนอยกวา 24 ชอง
• มีชองสัญญาณเอาทพุทไมนอยกวา 16 ชอง
• มีเอกสารประกอบการเรียนรูภาษาไทย ไมนอยกวา 1 เลม
4.โปรแกรมประกอบการเรียนรู จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรนิวแม
ติกสและนิวแมติกสไฟฟาได
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรควบคุม
ไฟฟาไดตามมาตรฐานIEC และ JIC
• สามารถเขียนโปรแกรมแลดเดอร ไดทั้งในรูปแบบภาษา
ของSiemens, Allen-Bradleyและ IEC 61131-3
• สามารถออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอล
ไดโดยมี library สัญลักษณของ inverters, logic gates, flipflops, counters, shift registers, comparators, switch,
LEDs, 7-bar display, decoders, multiplexers และอื่นๆให
เลือกใชงาน
• ภายในโปรแกรมตองสามารถแสดงการพลอต
คาพารามิเตอร ตางๆ ตามที่กําหนด เพื่อใชในการวิเคราะหการ
ทํางานของวงจรได
• โปรแกรมสามารถแสดงภาพตัด(Cross-Section)การ
ทํางานของอุปกรณในรูปแบบเอนิเมชั่นได โดยสามารถทํางาน
ในลักษณะซิงโครไนซกับวงจรที่กําลังจําลองการทํางานอยู
• ผูใชสามารถสราง library และสัญลักษณใหมเพิ่มเติมใน
library ได
• ชุดโปรแกรมตองมีใบรับรองมาตรฐาน ISO และใบ
แตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายในประเทศ พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่น
ซอง
• มีเอกสารคูม ือประกอบการเรียนรูภาษาไทยแนบมาพรอม
กับการยื่นซอง
คุณลักษณะ
1.เปนตูบมเพาะเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 5
องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
2.ตูมีขนาดไมนอยกวา 115 ลิตร และสามารถใสชั้นวางของได
ไมนอยกวา 7 ชั้น
3.มีพื้นที่ภายในไมนอยกวา 600 x 480 x 400 มิลลิเมตร
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
(กวาง x สูง x ลึก) และมีพื้นที่ภายนอกไมนอยกวา 835 x
1,025 x 730 มิลลิเมตร (กวาง x สูง x ลึก)
4.ควบคุมการทํางานดวยระบบ Microprocessor programcontroller และแสดงผลเปนตัวเลขบนหนาจอ (Digital
display)
5.มีโปรแกรมตั้งเวลาสําหรับควบคุมการทํางานของตูบม
เพาะเลี้ยงเชื้อได
6.สามารถตั้งคาการทํางานได เชน การทํางานแบบตอเนื่อง
(Constant temperature) การตัง้ หนวงเวลาในการปดเครื่อง
(Delayed off) การตั้งหนวงเวลาในการเริม่ ทําอุณหภูมิ
(Delayed on) การตั้งใหเครื่องเริม่ นับเวลาเมื่อถึงอุณหภูมิที่
กําหนดและหยุดการทํางานเมื่อครบกําหนดเวลา
(Temperature dependent delayed off) เปนตน
7.มีพัดลมหมุนเวียนอากาศ สามารถปรับความแรงของพัดลมได
8.ตัวเครื่องภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ทนตอการกัดกรอนและรอยขูดขีด
9.ประตูตเู ปนแบบ 2 ชั้น โดยชั้นในเปนกระจกใส และดานนอก
ทําดวยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวตู
10.ภายในตูทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel)
และมีชั้นวางทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel)
11.มีระบบความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิภายในตูสูงเกินกวาคา
ที่ตั้งไวในรูปแบบของ Limit หรือ Off-Set ได ซึ่งสามารถแสดง
เตือนไดในรูปแบบเสียง และขอความเตือนได
12.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการ
ขาย
14.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
15.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
16.เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
17.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
18.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001 หรือเทียบเทา
19.มีเครื่องนึ่งความดัน 1 เครื่อง
19.1 เปนเครื่องนึ่งฆาเชื้อชนิดใสดา นบนแบบตั้งพื้น
19.2 หองนึ่งทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless steel)
มีขนาดความจุไมนอยกวา 35 ลิตร
19.3 ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิใชงานภายในหอง
นึ่งไดตั้งแต 105 องศาเซลเซียส ถึง 135 องศาเซลเซียส และ
สามารถตั้งคาอุณหภูมสิ ําหรับการใหความรอนตัวอยางและอุน
ตัวอยางไดตั้งแต 50 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
19.4 สามารถตั้งเวลาการนึ่งฆาเชื้อได หรือจะตั้งการทํางาน
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1.16 ชุดการทดลองแฟรงเฮริตช

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

ตอเนื่องได
19.5 มีหนาจอแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
19.6 มีระบบความปลอดภัยของเครื่อง เชน ระบบปองกัน
อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร เครื่องจะตัดการทํางานทันที ระบบ
เตือนระดับน้ําในหองนึ่งมีระดับต่ํากวาปกติ ระบบเตือนระดับ
ความดันในหองนึ่ง เครื่องจะตัดการทํางานหากพบวาความดัน
เกินระดับปกติ เปนตน
19.7 มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนอยางละ 1 ชุด
19.8 รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
19.9ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
19.10บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
19.11เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
19.12ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
19.13บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา
390,000 390,000 คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
สามารถบันทึกและประเมินผลเสนโคงของ Franck-Hertz
ของปรอทได
รายละเอียดเฉพาะ
1.เครื่องควบคุมจายไฟสําหรับชุดทดลอง แฟรงค-เฮิรต
จํานวน 1 เครื่อง
1.1 หนาจอแสดงผลสามารถแสดงคาแรงดันไฟฟาไดพรอม
กัน ไมนอยกวา 4 คา
1.2 สามารถปรับแรงดันไฟฟาที่จายใหไสหลอด UF และ
ปรับคาไดตอเนื่อง
1.3 สามารถปรับควบคุมแรงดันไฟฟา UG และปรับคาได
ตอเนื่อง
1.4 สามารถเรงแรงดันไฟฟา UA และปรับคาไดตอเนื่อง
1.5 สามารถปรับ Counter voltage UE และปรับคาได
ตอเนื่อง
2.หลอดแฟรงค-เฮิรตที่บรรจุปรอทพรอมเครื่องทําความรอน
จํานวน 1 ชุด
2.1เปนหลอดอิเล็กตรอนที่มคี วามเปนสุญญากาศสูง
ประกอบดวย ปรอทที่บรรจุในตัวทําความรอน
2.2เครื่องทําความรอนไฟฟาสามารถปรับอุณหภูมไิ ด
แบบตอเนื่อง และแสดงผลคาอุณหภูมิแบบดิจิตอล
2.3 มีคา Heater voltage
2.4 มีคา Grid voltage
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1.17 หุนฝกการชวยชีวิต
แบบเต็มตัว มี
สัญญาณ

จํานวน/
หนวยนับ

2 ตัว

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

200,000 400,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2.5 มีคา Suppressor voltage
2.6 กําลังเครื่องทําความรอนไมนอ ยกวา 400 วัตต
2.7 สามารถทําอุณหภูมไิ ดในมากกวา 160 องศาเซลเซียส
เปนตนไป
3. มัลติมเิ ตอรแบบดิจิตอล (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 สามารถวัดคาความจุไฟฟาไดในชวง 40 นาโนฟารัด ถึง
100 ไมโครฟารัด หรือดีกวา
3.8 สามารถวัดคาอุณหภูมิไดในชวง -20 องศาเซลเซียส ถึง
760 องศาเซลเซียส หรือดีกวา
4.หลอดแฟรงค-เฮิรตที่บรรจุนีออน จํานวน 1 ชุด
4.1 เปนหลอดอิเล็กตรอนที่มีความเปนสุญญากาศสูง ยึดอยู
บนฐานตั้งที่มีชองเสียบสําหรับแสดงใหเห็นถึงการชนของ
อิเล็กตรอนอิสระ
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.สายไฟสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1.รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
2.เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO9001
คุณลักษณะ
1. เปนหุนจําลองผูใหญเต็มตัวสําหรับฝกปฏิบัติเทคนิคตางๆ ใน
การทํา CPR
2. มีจุดบงชี้ตําแหนง (Landmarks) ที่มองเห็นและคลําได
ไดแก ลิ้นป สะดือ หัวนม และซี่โครง
3. ศีรษะ คอ และขากรรไกรประกอบเขาดวยกันใหสามารถ
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1.18 ชุดฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและเขียน
แบบ

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

540,000 540,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เคลื่อนไหวไดเพื่อเชยคางในการชวยหายใจ
4. มีการจําลองชีพจรที่คอ (carotid pulse) แบบ manual
5. มีสัญญาณไฟบอกความถูกตองของการปฏิบัติ ไดแก
ตําแหนงในการกดหนาอก ความลึกในการกดหนาอก และ
ปริมาณลมในการเปาปากชวยหายใจ
6. รับประกันคุณภาพอยางนอย 2 ป พรอมบริการหลังการขาย
สวนประกอบ
1. หุนจําลอง CPR
2. หลอดลม
3. ปอด
4. ปากพรอมจมูกสําหรับเปลี่ยนทําความสะอาด
5. ชุดวอรมสําหรับสวมหุน
6. กลองสัญญาณไฟแสดงผลการฝก
7. กลองบรรจุหุนแบบมาตรฐาน
8. โมเดลแสดงโครงสรางของปอด หัวใจและกลองเสียง
9. คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะ
PC Workstation สําหรับนักศึกษา จํานวน 10 ชุด
ประกอบดวย
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i7 แบบ 4
แกนประมวลผล (Quad Core) ที่มีความเร็วไมนอยกวา 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 สามารถขยายหนวยความจําไดไมนอยกวา 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 ขนาดความจุไมนอ ยกวา 1 TB แบบ Serial
ATA หรือสูงกวา และความเร็วไมนอยกวา 7,200 Rpm
5. มี DVD +/- RW แบบ SATA ที่มีความเร็วในการอานขอมูลดี
วีดีไมนอยกวา 8X อยางนอย 1 ตัว
6. มีสวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก
จํานวน 1 หนวย ที่มีหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
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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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ดีกวา และมี Certified สําหรับโปรแกรม Autodesk
AutoCAD เปนอยางนอย หรือ Certified สําหรับโปรแกรม
SolidWorks เปนอยางนอย
7. จอภาพ (Monitor)
7.1 เปนจอภาพสีชนิด High-resolution widescreens
ขนาดไมนอยกวา 19.5 นิ้ว ความละเอียดไมนอยกวา 1600 x
900 จุด และ 60 Hz
7.2 เปนจอภาพชนิด LED backlighting
8. ระบบรับขอมูล (Input System)
8.1 คียบอรด (Keyboard) มีตัวอักษรไทยและอังกฤษพิมพ
อยางถาวรและมีการเชื่อมตอตามมาตรฐาน USB
8.2 อุปกรณชี้ตําแหนง (Scrolling Optical Mouse) มีการ
เชื่อมตอตามมาตรฐาน USB และมีแผนรองเมาส
9. มีระบบจายพลังงาน (Power Supply) สนับสนุน Power
Factor Correction ขนาดไมนอยกวา 200 Watts
10. มีระบบเชื่อมตอเครือขาย (Ethernet Network
Interface)
11. มีระบบปฏิบตั ิการ (OS) Windows 7 Professional 64bit
หรือ Windows 8.1 Pro 64bit
คุณลักษณะโปรแกรมเฉพาะ
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่รวมเอาการออกแบบและผลิต
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง ไวในชุดโปรแกรม
เดียวกัน ที่สามารถใชกับคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 10 เครื่อง
จํานวน 2 โปรแกรม โดยมีความสามารถของโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการผลิต (CAM: Computer Aided
Manufacturing) ประกอบดวย
1. โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
(CAD/CAM) สาหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง ที่ทํางานบนระบบ
Network หรือ Standalone จํานวน 1 ชุด ไมนอยกวา 10
เครื่อง แตละชุดมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1.1 เปนโปรแกรมชวยในการออกแบบและผลิต
(CAD/CAM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับใชงานใน
สถาบันการศึกษา อยางนอย 2 โปรแกรม และใชงานไดอยาง
นอย 10 เครื่อง
1.2 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง ที่รวมไวในชุด
โปรแกรมเดียวกัน โดยโปรแกรม CAM จะตองสามารถใชงาน
รวมกับโปรแกรม CAD อยางนอย 2 โปรแกรม และเปน
โปรแกรม CAM ที่มีลิขสิทธิ์ตามขอ 1.1 โดยจะตองอยูภายใต
ชื่อเจาของลิขสิทธิ์เดียวกัน
1.3 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ CADD (Computer
Aided Design Drafting) ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ
Windows สําหรับการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม
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1.4 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ทีร่ วมเอาโปรแกรมของการ
ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม ขั้นพื้นฐาน (CAD:
Computer Aided Design) ไวในชุดโปรแกรม CAD ของ
SolidCAD หรือ SolidWork โดยมีความสามารถ ดังนี้
1) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลในระบบ
CAD 2 มิติได
2) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบชิ้นสวนในระบบ
3 มิติ ไดแก Part (Solid) Modeling และ Surface Modeling
และมีความสามารถในการสรางและแกไขรูปทรงชิ้นงานที่มี
ลักษณะของ Wire Frame Surface และ Solid Model ใน
Module เดียวกัน
3) สามารถทําการประกอบชิ้นสวน 3 มิติ ได (Assembly
Modeling) และทําการคํานวณหาน้ําหนักและปริมาตรของวัตถุ
ได
4) สามารถสรางชิ้นงานเพิ่มเติมจากการประกอบชิ้นงาน 3
มิติได (Assembly Modeling)
5) สามารถสราง Drawing View 2 มิติ จาก 3 มิติ (Solid,
Assembly) โดยอัตโนมัติ
6) สามารถรับและสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดดังนี้
Import : DWG, IGES, DXF,SAT, และ STEP เปนตน
Export : DWG, SAT, IGES, STEP, STL, และ DXF เปน
ตน
7) ในโปรแกรมจะตองมีชิ้นสวนมาตรฐาน งานเครื่องกล
ประกอบอยูในฐานขอมูล
1.5 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ทีร่ วมเอาโปรแกรมของการ
ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง (CAD: Computer
Aided Design) ไวในชุดโปรแกรม CAD ของ Autodesk
Inventor โดยมีความสามารถ ดังนี้
1) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลใน
ระบบ CAD 2 มิติได
2) สามารถทําการออกแบบและเขียนแบบชิ้นสวนใน
ระบบ 3 มิติ ไดแก Part (Solid) Modeling และ Surface
Modeling และมีความสามารถในการสรางและแกไขรูปทรง
ชิ้นงานที่มีลักษณะของ Wire Frame Surface และ Solid
Model ใน Module เดียวกัน
3) สามารถทําการประกอบชิ้นสวน 3 มิติ ได (Assembly
Modeling) และทําการคํานวณหาน้ําหนักและปริมาตรของ
วัตถุได
4) สามารถสราง Drawing View 2 มิติ จาก 3 มิติ
(Solid, Assembly) โดยอัตโนมัติ
5) สามารถสราง Exploded View จากการประกอบ
ชิ้นงาน 3 มิติ (Assembly Modeling) โดยอัตโนมัติและ
สามารถทํา Animation แสดงการถอดประกอบโดยสามารถ
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กําหนดการแสดงเฉพาะสวนได
6) สามารถออกแบบแผนพับ แผนคลี่งานโลหะแผน
(Sheet Metal) ได
7) สามารถออกแบบงานโครงสรางเหล็ก (Steel Frame
Design) ที่มีชิ้นสวนเหล็กโครงสรางครบทุกมาตรฐาน และมี
ฟงกชั่นสาหรับการตัดตอ การเชื่อม และการหานาหนักรวมของ
โครงสรางได
8) สามารถรับและสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดดังนี้
Import : DWG, IGES, DXF, ProE, SAT, และ STEP
เปนตน
Export : DWG, SAT, IGES, STEP, STL, และ DXF เปน
ตน
9) ในโปรแกรมจะตองมีชิ้นสวนมาตรฐาน งานเครื่องกล
ประกอบอยูในฐานขอมูล
10) สามารถสราง Animation ในลักษณะภาพยนตรที่
แสดงการทางานและการถอดประกอบเครื่องจักรที่ออกแบบ
โดยการกาหนด แสง สี เงา มีฟงกชั่น สาหรับการตัดตอเปน
ไฟล Video และกําหนดความยาวของแตละเฟรมได
11) สามารถวิเคราะหความแข็งแรงของชิ้นงานที่ออกแบบ
โดยใชวิธี Finite Element Analysis (FEA) โดยแสดงผลเปน
ภาพสี หรือ ลายเสน ไดอยางชัดเจน
12) สามารถจําลองการเคลื่อนที่และวิเคราะหความ
แข็งแรงของชิ้นงานในลักษณะ Dynamic Motion
Simulation Joint ที่สามารถกําหนดเงื่อนไขของ Motion
Simulation ซึ่งมีเครื่องมือสําหรับ Motion Joint ที่สามารถ
กําหนดเงื่อนไขของการ Driving Load และ Moment ไดอยาง
ครบถวน และสามารถ Export คาของแรงกระทําในลักษณะ
Motion Load ที่เชื่อมโยงกับระบบ FEA อยางอัตโนมัตเิ พื่อ
นําไปทําการวิเคราะหความแข็งแรงของชิ้นสวนได
1.6 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรทรี่ วมเอาการออกแบบและ
ผลิต (CAD/CAM) สาหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง ไวในชุด
โปรแกรมเดียวกัน โดยมีความสามารถของโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการผลิต (CAM: Computer Aided
Manufacturing) ดังนี้
1) เปนโปรแกรมที่ทํางานรวมกับโปรแกรม CAD ในขอ
1.4, 1.5 และเปนชื่อโปรแกรมเดียวกันกับโปรแกรม CAD หรือ
เจาของลิขสิทธิ์เดียวกัน
2) เปนโปรแกรมทีส่ ามารถแปลงขอมูลจาก CAD 3D ไป
เปนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี CNC
Programming แบบ 2 แกน และ 3 แกน โดยใชกับชุดควบคุม
เครื่องจักรไดอยางนอย 3 ชนิด คือ Fanuc, Hass, Siemens,
และ Heidenhain เปนตน
3) เปนโปรแกรมทีส่ ามารถปอนคาขอมูลของเครื่องจักร
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1.19 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์
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ศาสตร
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CNC, เครื่องมือตัด และชนิดของวัสดุที่ใชในการตัดเฉือน
เพื่อใหโปรแกรมทําการคํานวณคาความเร็วรอบ Step over
และอัตราปอน ใหโดยอัตโนมัติ และสามารถแกไขและปรับคา
มุมในการตัดเฉือน (Cutting Angle) ได
4) เปนโปรแกรมทีส่ ามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยไม
ตองรอการประมวลผล (Calculate) เพื่อจะไดทํางานใน
ขั้นตอนตอไป
5) เปนโปรแกรมทีส่ ามารถรองรับเทคโนโลยีของงาน CNC
ดวยฟงกชั่น ดังตอไปนี้
- 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 ผูจําหนายจะตองมีศูนยอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมที่จัด
จําหนาย อยูในภาคนั้นๆ ดวย อยางนอย 1 ศูนย
1.8 ผูจําหนายจะตองรับผิดชอบในการจัดฝกอบรมใหกับ
อาจารย เจาหนาที่และผูส นใจในการใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สําหรับกระบวนการ
ผลิตขั้นสูง ไมนอยกวา 5 วันทําการ พรอมทั้งบริการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการใชงานของโปรแกรม ตลอดอายุการใชงาน
1.9ผูจําหนายจะตองรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม
พรอมทั้งแนะนาวิธีการติดตั้งที่ถูกตองใหกับอาจารย หรือ
เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบจนใชงานได
1.10 ผูจําหนายจะตองรับผิดชอบในการเพิ่มพูนความรู
ใหมๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
(CAD/CAM) สําหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีดานนี้ทุกๆ ป ใหกับอาจารย เจาหนาที่และผูส นใจ ได
เขารวมอบรมไมวาใน หรือนอกสถานที่ ที่มีการจัดขึ้นอยางสมา
เสมอ
1.11 ผูจําหนายจะตองไดรับการแตงตั้งจากเจาของสินคา
โดยตรง หรือไดรับการแตงตั้งจากผูจําหนายในประเทศ
1.12 ตองมีคูมือทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อประกอบการ
เรียนรู
1 เครื่อง 600,000 600,000 คุณลักษณะ
เปนระบบเครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการผลิตน้ําบริสุทธิ์
คุณภาพสูงสําหรับงานทางอณูชีววิทยา สิ่งแวดลอม และจุล-
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(Ultrapure water
system)
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ชีววิทยา ที่ประกอบดวย ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ Deionized
(Grade 2) Water และระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูง
Ultrapure (Grade 1) Water และตูเก็บรักษาควบคุม
สภาพแวดลอม (Environmental Control Chamber)
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เปนระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูงที่สามารถผลิตน้าํ
บริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูงเปนไปตามมาตรฐาน ISO 3696 Grade 1,
ASTM Type I, CLSI
1.2 เปนระบบอุปกรณที่มีหนาจอควบคุมและแสดงผลเปน
ชนิด Graphic LCD Display
1.3 ชุดอุปกรณใชไฟฟา 220-240 โวลต ที่ความถี่ 50-60
เฮิรต
1.4 มีระบบบําบัดน้ําเบื้องตน (Pretreatment) ชนิด RO
Systemกอนเขาสูระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ เพื่อปองกันและยืดอายุ
การใชงานของเครื่อง
1.5 รับประกันคุณภาพตัวเครื่องออยางนอย 1 ป
1.6 เปนผลิตภัณฑของ ยุโรปหรืออเมริกา
1.7 บริษัทผูผลิตและผูแทนจําหนายไดรับมาตรฐาน ISO
9001:2008 เพื่อประโยชนตอการบริการหลังการขาย
2. ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ Pure Water (Grade 2) ดวยวิธี
Deionization มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สามารถผลิตน้าํ บริสุทธิ์ Pure Water (Grade 2) ที่มี
คาการนําไฟฟา (conductivity) นอยกวา 0.1 ไมโครซีเมนต
(uS/cm) มีคาความตานทานไฟฟา (resistivity) มากกวา 10
เมกาโอหม (MΩ x cm)
2.3 สามารถผลิตน้าํ บริสุทธิ์ไดในอัตราการผลิตน้ํา 10
ลิตรตอชั่วโมง
2.4 ประกอบดวยชุดกรองตางๆ ทีม่ ีคุณสมบัตติ อไปนี้หรือ
สูงกวา ไดแก
- ระบบกรองคารบอนกัมมันต (Activated Carbon)
สําหรับกําจัดคลอรีน และระบบPre- filter ที่สามารถกรอง
ตะกอนและอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด 5 ไมครอนได จํานวน 1
ชุด
- ชุดกรองน้ําชนิดรีเวอรสออสโมซิส (RO Module)
จํานวน 1ชุด
- ชุดกรองน้ําระบบ Deionization หลังจากผานการกรอง
โดยระบบรีเวอรสออสโมซีส จํานวน 1 ชุด
2.5 มีระบบการฆาเชื้อ (Sterilization) ดวยแสง UV ที่
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ในตําแหนงน้ําบริสุทธิ์ที่ได
หลังจากผานชุดกรองระบบ Deionization
2.6 มีอุปกรณเก็บน้ําบริสุทธิ์ Pure (Grade 2) Water ที่
ผลิตไดขนาดความจุไมต่ํากวา 25 ลิตร พรอมดวยระบบผันน้ํา
Pure (Grade 2) Water ที่ผลิตไดเขาสูร ะบบผลิตน้ําบริสุทธิ์
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คุณภาพสูง
2.7 มีอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ําบริสุทธิ์ Pure Water
(Grade 2) ในตัว
2.8 มีจุดจายน้ําบริสุทธิ์ Pure (Grade 2) Water จากถัง
เก็บน้ําโดยตรงในอัตราการไหลไมต่ํากวา 4 ลิตรตอนาที
3. ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูง Ultrapure (Grade 1)
Water มีรายละเอียดดังนี้
3.1 สามารถผลิตน้าํ บริสุทธิ์คุณภาพสูง Ultrapure (Grade
1) Water โดยคุณสมบัติของน้ําบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูงทีผ่ ลิตได
ดังนี้
- 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
- มีคาอนุภาคที่มีขนาดมากกวา 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 สามารถผลิตน้าํ บริสุทธิ์คุณภาพสูงได ในอัตราการผลิต
2 ลิตรตอนาที
3.3 มีระบบหมุนเวียนน้ําภายใน (Recirculation System)
เพื่อรักษาคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์
3.4 มีโมดูล UV Photooxidation ที่ 2 ความยาวคลื่น
ไดแก 185 และ 254 นาโนเมตร
3.5มีชุดไสกรอง (Polishing Module) จํานวน 1 ชุด
3.6มีตัวกรองสุดทายที่จดุ จายน้ํา (Fianal Point of Use
Filter) กอนนําน้ําบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูงไปใชงานเปน
4. ตูเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดลอม (Environmental
control chamber) มีคุณสมบัตดิ ังนี้
4.1 เปนตูควบคุมสภาพแวดลอมทีส่ ามารถควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวางได
4.2 สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานที่อุณหภูมิและ
ความชื้นตางกันไดไมนอยกวา 120 Patterns, 1200
Segments และควบคุมแสงสวางไดไมนอยกวา 7 ระดับ โดย
ตั้งคาและแสดงผลดวยหนาจอสีระบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 7
นิ้ว (Touch-Screen LCD)
4.3 ขนาดภายใน (กวางxลึกxสูง) ไมนอยกวา 65x70x100
เซนติเมตร โดยมีความจุไมนอยกวา 430 ลิตร
4.4 ควบคุมอุณหภูมไิ ดตั้งแต 10 ≤ oC ถึง 60 ≥ oC มีคา
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การเปลีย่ นแปลงไมเกิน ±1 oC ที่อุณหภูมิ 20 oC โดยใช
Sensor ชนิด PT100 และมีคาความผันผวนของอุณหภูมไิ มเกิน
±1 oC ที่ 25 oC (ความเขมของแสง 100%) สามารถแสดงผล
ของอุณหภูมิในรูปแบบกราฟได
4.5 ควบคุมความชื้นไดตั้งแต 30 – 95 % RH การ
เปลี่ยนแปลงความชื้นไมเกิน ±3 % RH โดยใช Sensor
ตรวจวัดแบบ Capacitive Sensor
4.6 สามารถปรับความเขมแสงไดไมนอยกวา 7 ระดับ
โดยมีความเขมแสงตั้งแต 0-12,000 ลักซ ประกอบดวยหลอด
กําเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซนตขนาด 55 W จํานวนไมนอยกวา
14 หลอด ติดตั้งที่ประตูทั้ง 3 ดาน
4.7 ตัวเครื่องสามารถเชื่อมติดตามการทํางานผาน
อินเตอรเน็ตไดโดยระบบ WiFi ได และมีระบบตรวจสอบและ
แจงเตือนการทํางานที่ลมเหลวของเครื่องแบบอัตโนมัติและเปน
Real-time ผานทาง Smart Phone, Tablet หรือ Laptop
Computer ได
4.8 มีระบบปองกันไมใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงคาที่ตั้งไว
4.9 มีระบบเก็บขอมูลในระหวางทีเ่ ครื่องทํางานแบบ
อัตโนมัติ
4.10มีระบบตรวจสอบการทํางานของตัวเองโดยอัตโนมัติ
(Self-Diagnostic Function)
4.10 ภายในตูทําดวย Stainless Steel (#304) และมีชั้น
จํานวนไมนอยกวา 4 ชั้น ปรับระดับได
4.11 ภายนอกตูทําดวยโลหะพนสีทับดวยระบบ Power
Coated Steel
4.12 ประตูชั้นในทําดวย Tempered Safety Glass
with Silicon Packing
4.13 ประตูชั้นนอกเปนแบบ magnetic Packing Door
สามารถเปดออกไดทั้ง 3 บาน
4.14 สามารถปรับตั้งคาชดเชยอุณหภูมิได +15oC
(Offset Value)
4.15 มีระบบรับสงสัญญาณ RS 232 Communication
สามารถตอ Remote Control Software ไดเมื่อตองการ
4.16 ใช Heater รวมทั้งหมดไมนอ ยกวา 3,000 W
4.17 ใช Refrigerator ขนาดไมนอ ยกวา 1/2 HP โดยใช
สารทําความเย็นชนิด CFC-Free (R404a)
4.18 มีระบบความปลอดภัยทั้งระบบปองกันอุณหภูมิเกิน
(Over Temperature Protection), กระแสไฟเกิน (Over
Current Protection) และจะตัดเมื่อกระแสไฟรั่ว (Leakage
Breaker)
4.19 เปนผลิตภัณฑทไี่ ดการรับรองตามมาตรฐาน
CE-Certificate
4.20 มีการประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากความ
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1.20 ตูแชดอกไมสด

1 ตู

42,000

42,000

1.21 ตูเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย

1 เครื่อง

70,000

70,000

1.22 ชุดครึ่งชีวิต

1 ชุด

ลําดับ
ที่

รายการ

150,000 150,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
บกพรองของผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิต
1.รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป โดยผูแทนจําหนายโดยตรงจาก
บริษัทผูผลิต
คุณลักษณะ
ตูแชดอกไม PIC ขนาด 1.20 เมตร
ตัวตูภายนอกทําดวยเหล็กซิลลพนสีขาว ภายในดานหลังใส
กระจกเงา/มีชั้นวางสินคากระจกใสเจี่ยหลี่ยม 2 ชั้น ปรับ-สูงต่ํา
ได/ดานลางมีชั้นแบบขั้นบันได วางดอกไม อุณหภูมิ+4 องศา
ถึง 8 องศา/ระบบทําความเย็น NO FROST/คอมขนาด ½ HP/
ไฟ 220 V 50 HZ
คุณลักษณะ
1. ตูเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย ขนาดความจุไมนอยกวา 1500
ลิตร
2. ภายในตูมีขนาดไมนอยกวา 160 X 150 X 60 เซนติเมตร
3. ตัวเครื่องภายนอกทําดวยเหล็กเคลือบพิเศษทนตอการเกิด
สนิม มีขนาดไมนอยกวา 170 x 210 x 70เซนติเมตร
4. สามารถตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต +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 เปนแบบไมมีน้ําแข็งเกาะ และ ใชน้ํายา
ทําความเย็น R-134a (Non CFC)
9. มีประตูปานกระจํา 3 ประตู กระจกเปนแบบฉนวน 2 ชั้น
Condense Stop ประตูปดอัตโนมัติ
10. มีชั้นวาง 15 ชั้นวาง (ปรับระดับได )
11. มีชุดอุปกรณสําหรับเตรียมตัวอยางกอนเก็บเขาตูดังนี้
11.1 ชุดดูดจายตัวอยางขนาด 100-1000 ไมโคลิตร
จํานวน 1 ชุด
11.2 ชุดผสมสาร 1 จํานวน 1 ชุด
12. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 โวเกิล
13. รับประกันคุณภาพ 1 ป
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
สามารถทดลองศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมตรังสี
โดยใชหลักการครึ่งชีวิตได
รายละเอียดเฉพาะ
1. หัววัดรังสีแบบไกเกอร(Geiger-Muller) จํานวน 1 อัน
1.1 สามารถวัดรังสีแกมมา, เบตา, แอลฟา และรังสีเอ็กซได
1.2 ภายในหัววัดบรรจุกา ซผสมระหวาง Neon/Argon
1.3 มีคามวลตอหนวยพื้นที่ประมาณ 1.5 ถึง 2.0 มิลลิกรัม
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1.23 อางควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 300,000 300,000
รอน

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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 มิลลิวนิ าที ถึง 99999 วินาที
หรือมากกวา
2.3 สามารถวัดคาเวลาละเอียดสูงสุด (Resolution) 0.1
มิลลิวินาที หรือดีกวา
2.4 สามารถวัดความถี่ได 1 ถึง 100 กิโลเฮริตซ หรือดีกวา
2.5 มีจุดเชื่อมตอเปนแบบ DIN-8 pole และแบบปลั๊กเสียบ
ขนาด 4 มิลลิเมตร
2.6 สามารถตอกับหัววัดรังสีแบบ Geiger ไดทางชอง BNC
3. สายเชื่อมสัญญาณแบบ HF จํานวน 1 เสน
4. แหลงกําเนิดรังสี Cs 137 จํานวน 1 ชุด
5. หลอดทดลอง จํานวน 1 ชุด
6. ฐานตั้งแบบ Tripod stand จํานวน 1 อัน
7. แคลมปจับยึดอุปกรณ จํานวน 1 อัน
รายละเอียดอื่นๆ
1.รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
2.เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO9001
คุณลักษณะ
1.เปนอางที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวงอุณหภูมิ 10
องศาเซลเซียส ถึง 95 องศาเซลเซียส
2.ตัวเครื่องมีขนาดความจุไมนอยกวา 14 ลิตร ทําดวยเหล็กกลา
ปลอดสนิม (Stainless steel) ทั้งภายในและภายนอก
3.มีฝาสําหรับเปดปดอางทํามาจากเหล็กกลาปลอดสนิม
(Stainless steel) และมีดามจับสําหรับเปดฝาอยูทางดานขาง
ของฝา เพื่อปองกันอันตรายจากความรอนแกผูใชงาน
4.มีปุมกดสําหรับปรับตั้งคาอุณหภูมิแสดงเปนตัวเลขบนหนาจอ
ที่ดานหนาเครื่อง โดยหนาจอจะแสดงฟงกชันในการทํางานและ
คาอุณหภูมิ หนาปดแสดงผลเปนแบบ LCD
5.สามารถตั้งเวลาทํางานตอเนื่องได และตั้งเวลาในการปด
เครื่องเองโดยอัตโนมัติ
6.สามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิการทํางานได
7. มีระบบสัญญาณเตือนการทํางานของเครื่องเมื่อมีความ
ผิดปกติ
8.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด
9.รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
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10.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
11.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
12.เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
13.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
14.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001 หรือเทียบเทา
15. มีเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง 1 เครือ่ ง
15.1 เปนเครื่องชั่งไฟฟาที่มีความละเอียดในการชั่งเปน
ทศนิยม 4 ตําแหนง ชนิดจานเดียว แบบตั้งโตะ และมีลักษณะ
เปนรูปสีเ่ หลีย่ มคลายตู
15.2ชั่งน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 210 กรัม โดยอานคา
ไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
15.3 สามารถเปลี่ยนหนวยการชั่ง (Measuring unit) ได
เชน กรัม (g) มิลลิกรัม (mg) เปนตน
15.4 จานชั่งทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless
steel) มีกระจกสําหรับกันลม โดยสวนดานบน ดานขาง และ
ดานหนาเปนกระจกใส ดานบนและดานซาย – ขวาสามารถ
เปด – ปด ได
15.5 มีตุมมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ (Calibration)
อยูภายในเครื่อง มีวัสดุคลุมเครื่อง 1 ชุด ชุดลูกตุมมาตรฐาน 1
ชุด โตะหินออนสําหรับวางเครื่องชั่ง 1 ชุด
15.6 ดานหนาเครื่องมีอุปกรณปรับใชงาน และ
จอแสดงผลแบบ LCD
15.7 มีระบบปรับคาน้ําหนักที่อานไดถูกตองโดยอัตโนมัติ
โดยใชเวลาในการอานคาน้ําหนักไมเกิน 3 นาที
15.8มีระบบการตรวจสอบการทํางานและสภาพเครื่องชั่ง
โดยอัตโนมัติ
15.9 มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนอยางละ 1 ชุด
15.10 รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
15.11 บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศ
ผูผลิต
15.12 เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา
เชน อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
15.13เปนผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
15.14บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทาเพื่อสรางความมั่นใจ
ในดานบริการหลังขาย
16.มีตะแกรงรอน จํานวน 1 เครื่อง
16.1 เปนเครื่องสําหรับรอนตัวอยางที่บดละเอียด ทํางาน
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ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.24 เครื่องปนตะกอน
ความเร็วสูงพรอม
ระบบควบคุม
อุณหภูมิ

1 เครื่อง 480,000 480,000

1.25 เครื่องตรวจ
สมรรถภาพปอด
ชนิดเคลื่อนยายได

2 เครื่อง 250,000 500,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ดวยระบบไฟฟา
16.2 เปนตะแกรงทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless
steel) ที่มีขนาดรูตะแกรง 7 ขนาด
16.3 สามารถตั้งระดับความแรงของการสั่นได
16.4สามารถตั้งคาการทํางานเปนระบบสั่นแบบตอเนื่องและ
สั่นแบบเปนจังหวะได
16.5 สามารถตั้งเวลาการทํางานของการสั่นได
16.6 มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนอยางละ 1 ชุด
16.7 รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
16.8 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
16.9 บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
1. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโตะควบคุมอุณหภูมิ ชอง
ปนเหวี่ยงทําจากวัสดุไรสนิม
2. ตัวเครื่องสามารถใชงานกับหัวปนแบบ swing-bucket
rotor, fixed-angle rotor, microliter plate rotor, drum
rotor, 5 ml tube rotor และ PCR strip rotor
3. หัวปนและฝาหัวปนสามารถนําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 21
องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที
4. ตั้งความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 rpm และตั้งความเร็ว
รอบแบบ ref (g-force) ไดไมนอยกวา 20,000xg
5. สามารถเลือกไดทั้งการตั้งระบบความเร็วทั้งคา rpm และ
ref
6. สามารถตั้งเวลาการปนนอยสุดได 1 วินาที และสูงสุด 99
นาที หรือแบบไมกําหนดเวลา
7. สามารถปรับอุณหภูมไิ ดตา่ํ สุด -5 องศาเซลเซียส และไมเกิน
40 องศาเซลเซียส
8. มีระบบ Continuous cooling รักษาอุณหภูมิตามทีต่ ั้งคาไว
9. สามารถปนระยะสั้นได โดยการกดปุมหนาเครื่อง
10. มีระบบปองกันการไมสมดุลทางการปน
11. มีระบบตรวจสอบหัวปนแบบอัตโนมัติ ปองกันการตั้งคา
ความเร็วเกิน
12. มีระบบลอคฝาเครื่องอัตโนมัติ
13. เปนผลิตภัณฑจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1.ความตองการ เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิด
เคลื่อนยายพรอมอุปกรณครบมีคณ
ุ สมบัติตามขอกําหนด
2.วัตถุประสงคในการใชงาน
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เปนเครื่องมือที่ใชตรวจสมรรถภาพปอดที่สามารถแสดงผลและ
พิมพผลไดภายในเครื่องเดียวกัน สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
3.คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เปนเครื่องมือที่ใชตรวจสมรรถภาพปอดตามมาตรฐาน
ของ ATS Standard โดยสามารถอานคาและแสดงผลไดทันที
3.2 หนาจอสี การทํางานแบบ Touch Screen มีปากกา
Stylus
3.3 เครื่องสามารถเก็บผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่เปน
ขอมูล และรูปกราฟไดไมนอยกวา 2,000 ราย
3.4สามารถใชงานดวยไฟฟากระแสสลับ 100 – 240
VAC/50-60 เฮิรทซ และเคลื่อนยายสะดวก โดยการใชงานดวย
แบตเตอรี่แบบ NiMH 8.4 V / 1 Ah พรอมแสดงสภาวะระดับ
พลังงานที่เหลืออยูบนหนาจอ
3.5 สามารถพิมพบันทึกผลการตรวจสมรรถภาพปอด ดวย
เครื่องพิมพที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง หรือตอสาย USB ไปยัง
เครื่องพิมพภายนอก
3.6 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 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 ไดดังนี้
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 มีแปนพิมพแสดงที่หนาจอเปนแบบ Touch Screen
Keyboard
4.8 สามารถเชื่อมตอไปที่คอมพิวเตอรเพื่อทําการเก็บและ
ประมวลผลการวัดดวยโปรแกรมทีเ่ หมาะสมได
4.9 สามารถเชื่อมตอไปที่คอมพิวเตอรเพื่อทําการทดสอบ
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ภาวะความไวเกินของหลอดลม (Bronchial Challenge Test)
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรไดในอนาคต
5. เครื่องพิมพเลเซอร (LaserJet Printer) ชนิดสี จํานวนกวา 1
เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
5.1 มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 19 แผนตอ
นาที สีไมนอยกวา 18 แผนตอนาที
5.2 มีความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 600x600 จุดตอ
นิ้ว
5.3 มีหนวยความจําหลักไมนอยกวา 16 MB
5.4 มีถาดปอนกระดาษทีส่ ามารถบรรจุกระดาษไดไมนอย
กวา 150 แผน
5.5 สามารถพิมพแบบ 2 หนาไดโดยอัตโนมัติ (Automatic
two-sided printing)
5.6 มีการเชื่อมตอแบบ USB port (compatible with
USB 2.0 specifcations) หรือดีกวา
6. อุปกรณประกอบการใชงานมีดงั นี้
6.1 TRANSDUCER 1 ชุด
6.2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) 1เครื่อง
ใชสําหรับเคลื่อนยายได ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
(Operating System) ที่มีลิขสิทธถูกตองตามกฎหมาย
6.3 มีเมาสแบบสายเชื่อมตอ USB ชนิด Laser 1 ชุด
ที่มีปุมไมต่ํากวา 2 ปุม และมีปุมลอเลื่อน (wheel) อยางนอย 1
หนวย พรอมแผนรองเมาส
6.4 มีกระเปาสําหรับใสอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค ที่มีขนาดเหมาะสมกับเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุค 1 ชุด
6.5 Disposable Mouthpiece 100 ชิ้น
6.6 ที่หนีบจมูก (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) มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฏหมาย
6.12 โปรแกรม Microsoft Windows 1 ชุด
(มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย)
6.13 คูมือการใชและการดูแลรักษาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 1 ชุด
7. เงื่อนไขเฉพาะ
7.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูผ ลิตหรือผูแทนจําหนายที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากบริษัทผูผลิต
7.2 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 1 ป เปนเครื่องใหม ไมเคยถูก
นําไปใชหรือนําไปสาธิตมากอน พรอมติดตั้งและแนะนําผูใชให
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1.26 เครื่องมือวัดทาง
ภาคอุตสาหกรรม

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

20 ชุด

30,000

600,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟาแบบดิจิตอลมัตติมิเตอร
ที่มีความละเอียดในการแสดงผล 5.5 Digit เปนอยางนอย
2. เปนเครื่องมือวัดที่สามารถคาไดทั้งไฟฟากระแสสลับ (AC)
และไฟฟากระแสตรง (DC)
3. เปนเครื่องมือวัดที่สามารถคา DCV, ACV, Ohm, DCI, ACI,
ความถี่, คาตัวเก็บประจุ, วัดไดโอดและอุณหภูมิไดเปนอยาง
นอย
4. สามารถวัดความตานทานไดทั้งแบบ 2 สาย, และ 4 สายได
เปนอยางนอย
5. มีพอรต USB ติดตั้งมาพรอมตัวเครื่อง สําหรับเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร
6. ใชกับระบบไฟฟา 220V, 50Hz/60Hz
7. บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงและมีเอกสารรับรองจาก
ผูผลิต เพื่อการบริการหลังการขาย
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. ชวงความถี่และชวงแรงดันไฟฟากระแสสลับที่สามารถวัดได
6.1 AC Frequency Input : 10Hz–300kHz
6.3 AC Voltage Input : 100mV – 750V
7. ยานการวัดอุณหภูมิ
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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ลําดับ
ที่

รายการ

1.27 ชุดทดลองการ
ควบคุมการทํางาน
มอเตอรไฟฟา

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

650,000 650,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
10µF และ 100µF
8.2 Current test Range : 10µA – 1mA
9. อุปกรณเชื่อมตอ : USB
10. เครื่องมือวัดทางไฟฟาใชแรงดันไฟฟา และความถี่
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. อุปกรณเชื่อมตอ
12.1 อุปกรณรับสัญญาณ อินพุท ขนาดไมนอยกวา 10
ชองสัญญาณ และ เอาทพุท ขนาดไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ
สามารถเขียนโปรแกรม Labview มี หนวยความจํา อยางนอย
512 MB รับสัญญาณดิจติ อลอินพุท/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 ทําการเก็บขอมูลอยางนอย ไดแก แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา อุณหภูมิ และ เชื่อมตอโพรบวัดอุณหภูม,ิ
ความชื้น, Voltage แสดงผลออกเปน จอ TFT LCD สี ขนาด
5.7 นิ้ว มี Flash memory ขนาดไมนอยกวา 2 GB เชื่อมตอ
กับ USB , LAN PORTS และ Ethernet PC ได รองรับ
โปรแกรม windows xp/vista/7 สามารถแสดงผลในโหมด YT,X-Y, Digital,meter,Report ไดจํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เปนชุดที่ใชในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประมวลผล
เชิงเลขดวยตัวประมวลผลแบบดิจติ อลโดยชุดประลองสามารถ
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 จํานวน 1 ชุด
2.1.1.1 สวนประมวลผล TMS320F28335 Digital

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 162
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

ไฟฟา

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
Signal Processor จํานวน 1 แผง ประกอบอยู
ภายในมีรายละเอียดดังนี้
มีหนวยความจําชั่วคราว 34KB RAM
- มี 256KB Flash ROM
- มีความเร็วในการประมวลผลไมนอ ยกวา 150
MHz
- มีการแสดงผลการทํางานดวยกราฟค GUI
- มีชองสัญญาณ PWM
2.1.2 มีหนาที่สําหรับจายกําลังไฟฟาใหกับมอเตอร

2.1.3 สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมนอยกวา 300 วัตต
ตอเนื่อง
2.1.4 ชุดวงจรเรียงกระแส 1 เฟส ตอรวมกับ Power
Factor Correction ใชกับอินเวอรเตอร 3 เฟส
ไมต่ํากวา 300 วัตต สําหรับควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนํา 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 มีจุดเชื่อมตอและวัดสัญญาณ
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 ความเร็วสูงสุดที่ 6000 rpm
2.5 Electromagnetic Brake จํานวน 1 ชุด
เครื่องกลไฟฟาที่ทําหนาทีเ่ ปนภาระใหกับมอเตอรทตี่ องการ
ทดสอบหาคุณลักษณะทางกลและทางไฟฟา ใชหลักการแบบ
เหนี่ยวนํากระแสไหลวน (Eddy Current) พรอมติดตั้งตัว
อุปกรณตรวจจับความเร็วรอบแบบ Proximity และตัวตรวจจับ
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
คาแรงบิดแบบ Load cell สามารถใชงานรวมกับตัว TorqueSpeed Measuring Instrument ติดตั้งอยูบนฐานโลหะ พรอม
Terminal Box และจุดตอแบบ 4mm Safety Socket
2.5.1 ขนาดพิกัดกําลัง (ทํางานแบบตอเนื่อง) 400 W
2.5.2 ขนาดพิกัดกําลัง (ทํางานแบบไมตอ เนื่อง) 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 สําหรับปองกัน 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
แหลงจายแรงดันเพื่อปอนใหกับขดลวดกระตุนในตัว
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
ใชสําหรับแสดงผลคาของแรงบิดและคาความเร็วรอบที่
วัดไดจากตัวอุปกรณตรวจจับแบบ Load Cell และ Proximity
ที่ติดตั้งอยูบนตัว Brake สามารถใชงานรวมกับ
Electromagnetic Brake หรือ DC Generator Brake
2.9.1 ตัวแสดงผลเปนแบบดิจิตอล LED
2.9.2 พิกัดสูงสุดคาแรงบิดที่วัดได : 1.999 Nm
2.9.3 พิกัดสูงสุดคาความเร็วรอบที่วัดได : 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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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2.10.1 โครงสรางทําดวยอลูมิเนียมโปรไฟล ขนาดไม
นอยกวา 30x30 mm
2.10.2 ที่ขา ทั้งสี่ดานติดตั้งลูกลอ เพื่อใหสามารถ
เคลื่อนยายได
2.10.3 พิ้นโตะดานบนติดตั้งแผนไมปาติเกิล ขนาดไม
นอยกวา 1000x800 mm หนา 28 mm สูงจากพื้น
ไมนอยกวา 800 mm
3. หัวขอการทดลองไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้
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
ชดเชยคาสูญเสียขดลวดอารเมเจอร
3.1.3 ควบคุมการปรับสัญญาณปอนกลับความเร็ว
มอเตอร
3.1.4 ควบคุมการปรับสัญญาณปอนกลับกระแส
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
3.1.10ควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ 4
Quadrant ลูปปด ดวยตัวควบคุมชนิด PI ในลูปความเร็ว และ
ลูปกระแส
3.2 การทดลองมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
3.2.1 การควบคุมความเร็วของมอเตอรดวยวิธี V/f
control ไดทั้งแบบลูปปดและลูปเปด
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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ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
3.2.5 ลักษณะสัญญาณตําแหนงของโรเตอร
3.2.6 การแปลงกระแส จาก 2 แกนอางอิงโรเตอร เปน
แรงดัน 2 แกนอางอิงสเตเตอร
3.2.7 การแปลงแรงดันจาก 2 แกน เปน 3 แกน เพื่อ
การคํานวณคาสัญญาณการ สวิตซ แบบสเปชเวคเตอรแรงดัน
(Space Vector PWM)
3.2.8 การทํางานขณะลูปปดขณะมีโหลดและไมมโี หลด
3.2.9 ความแตกตางของสัญญาณขณะมีโหลดและไมมี
โหลด
3.2.10ความเร็วในการตอบสนองการทํางาน เชน การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็วมอเตอรเมื่อมีโหลดแบบทันทีทันใด
การตอบสนองการกลับทางหมุน
3.2.11แสดงแรงดันที่ ดีซีบสั
3.2.12 คาพารามิเตอรของการควบคุมเปนคามาตรฐาน
4. อุปกรณประกอบ
4.1 ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จํานวน 1 เครื่อง
4.1.1 ความถี่ใชงานไมนอยกวา 70MHz แบบ 4
ชองสัญญาณ
4.1.2 จอภาพสีขนาด 8 นิ้ว TFT Color LCD SVGA
ความละเอียด 800x600 พิกเซล
4.1.3 มี Waveform Update Rate อยูที่ 80,000
waveform/วินาที
4.1.4 อัตราการสุมสัญญาณแบบ Real Time สูงถึง
2 GSa/s.
4.1.5 จํานวนจุดในการเก็บบันทึกรูปคลืน่ ของ
สัญญาณแตละชองสูงถึง 200,000 จุด
4.1.6 มีฟงกชั่นที่สามารถทําการแยกสวนของ
หนวยความจําไดสูงถึง 2048 สวน เพื่อการบันทึกสัญญาณภาพ
ที่จับได
4.1.7 มีฟงกชั่นในการ Search และสามารถทํา
Markers สัญญาณภาพได
4.1.8 สามารถแสดงการขยายภาพสัญญาณรูปคลื่น
ได (Zoom Window)
4.1.9 สามารถทําการแสดงการแลนสัญญาณรูปคลื่น
ในรูปแบบ PLAY/PAUSE ได
4.1.10 วัดและแสดงคาพารามิเตอรของสัญญาณแบบ
อัตโนมัตไิ ดถึง 36 คา
4.1.11 Save และ Recall คา Setup ได 20 คา,
รูปคลื่น 24 รูปคลื่น
4.1.12 มีฟงกชั่นในการจับคาสัญญาณรูปคลื่นแบบ
อัตโนมัติ
4.1.13 สนับสนุนฟงกชั่นทางคณิตศาสตร +, -, x, ÷
,FFT, FFTrms, d/dt, ∫dt, √
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

(DVM)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
4.1.14 สนับสนุนการบันทึกขอมูลแบบ Data Logger
4.1.15 สามารถแสดงผลแบบ Digital Volt Meter

4.1.16 สามารถเก็บขอมูลและรูปคลื่นสัญญาณผาน
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
และตัวผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน CE พรอมทั้งมีเอกสาร
ประกอบการยืนยัน
4.1.21 บริษัทที่เสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาโดยตรงจากบริษัทผูผ ลิต โดยมีเอกสารประกอบการ
ยืนยันโดยระบุชื่อหนวยงานที่ขายสินคาใหและวันที่สอบราคา
มาดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนบริการหลังการขาย 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 สามารถวัดกระแสไฟฟาไดสูงสุด ±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 สามารถวัดแรงดันไฟฟาสูงสุดได ±600 V หรือ
มากกวา
4.3.3 และมีสัญญาณทางดาน 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 มีพอรตเชื่อมตอแบบอนุกรม ไมนอ ยกวา 1
พอรต และมี USB PORT ไมนอยกวา 4 พอรต
4.4.6 มี MOUSE แบบ optical
4.4.7 จอคอมพิวเตอรแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว
5. รายละเอียดอื่น ๆ
5.1 มีการรับประกันไมนอยกวา 2 ป
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ลําดับ
ที่

รายการ

1.28 ตูแชแข็งอุณหภูมิตา่ํ
Deep freeze
(-80°C)

1.29 เครื่องยอยสลาย
สารดวยคลื่น
ไมโครเวฟ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
5.2 มีใบงานการทดลอง 1 ชุด
5.3 มีคูมือครู (เฉลยใบงานประกอบการฝก) จํานวน 1 ชุด
5.4 ติดตั้งระบบไฟฟา 1 ระบบ
5.5 ผูขายจะตองติดตั้งพรอมทําการแนะนําสาธิตวิธีการใช
งานโดยวิทยากรผูมีความรูและความสามารถ
1 เครื่อง 929,400 929,400 คุณลักษณะ
1.ตูแชแข็งชนิดตูตั้งที่ทําอุณหภูมไิ ดไมนอยกวา –80 องศา
เซลเซียส เมื่ออยูในอุณหภูมิหองไมเกิน 30 องศาเซลเซียส
2.ระบบควบคุมอุณหภูมิเปน microprocessor มีหนาจอแสดง
อุณหภูมภิ ายในตู สามารถปรับตั้งคาไดครั้งละ 1 องศา
เซลเซียส
3.ตูมีความจุไมต่ํากวา 500 ลิตร และมีการแบงชั้นภายในไม
นอยกวา 2 ชั้น
4.ภายในมีประตูชั้นในเพื่อปองกันการสูญเสียความเย็น
5.ประตูดา นนอกสามารถล็อคไดสนิท
6.สารทําความเย็นเปนชนิดไมมีสาร CFC
7.ผนังตูดานในทําดวยโลหะไรสนิม (stainless steel)
8.มีระบบแจงเตือนเมื่ออุณหภูมผิ ดิ ปกติ หรือเกิดความผิดปกติ
อื่นๆ
9.มีหนาจอแสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งคา และอุณหภูมิจริงภายในตู
10.มีชุด CO2 back up
11.มีอุปกรณปองกันไฟตกหรือไฟกระชาก
12.มีชั้นวาง (rack) ภายในแบบเต็มตู
13.รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอ ยกวา 1 ป
14.ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
1 เครื่อง 1,500,000 1,500,000 คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องยอยสลายสารตัวอยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟ ใช
สําหรับเตรียมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือตางๆ
เชน AAS, ICP-OES เปนตน ทํางานภายใตสภาวะอุณหภูมิ
และความดันสูง โดยมีระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิและ
ความดัน เพื่อใหการยอยสลายเปนไปอยางสมบูรณและ
ปลอดภัย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีแหลงกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Magnetron) มีจํานวน 2
Magnetron ทํางานที่ความถี่ 2.45 GHz โดยใหพลังงานได
สูงสุดที่ 1,500 วัตต
2. การควบคุมพลังงานที่สงออกมา (Microwave Power
Control) เปนแบบ Unpulsed (ใหกําลังแบบตอเนื่อง)
สามารถปรับเพิม่ หรือลดกําลังไมโครเวฟไดละเอียดได
ครั้งละ 1 %
3. วัสดุภายในตัวตูและฝาปด ทําดวย Stainless steel เคลือบ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ดวยสาร PFA-Perfluoroalkoxy
4. มีระบบควบคุมอุณหภูมิ (Direct Temperature Control)
แบบ real-time โดยวัดอุณหภูมิที่แทจริงของตัวอยางภายในแต
ละ Vessel (ในชวง 50 °C ถึงมากกวา 310 °C)
5.มีระบบควบคุมความดัน (Direct Pressure Control) เปน
ระบบไมสมั ผัสกับหลอดตัวอยาง โดยเปนการวัดความดันของ
หลอดตัวอยางอางอิงดวยระบบ optic (ในชวง 5 bar ถึง
มากกวา 110 bar)
6. ระบบความปลอดภัย มีดังนี้
6.1 ประตูเปนแบบบานเปดจากดานบนตัวตู และมีระบบ
ตรวจจับการเปดของประตูตเู พื่อความปลอดภัย
6.2 ตัวเครื่องมีระบบระบายความดันในกรณีความดันสูง
กวาปกติ (Overpressure Venting) โดยใชระบบ
Integrated Gas Containment Manifold โดยระบบจะ
ปลอยแรงดันออกจากหลอดโดยอัตโนมัตเิ มื่อความดันสูงกวา
ปกติ โดยผานทางทอนําไอกรดทีต่ อ ออกจากตัวเครื่องออกไปสู
ภายนอก
7.ใชระบบปฎิบัติการแบบ Linux ควบคุมการทํางานดวย
PowerPC Processor เพื่อใหสามารถควบคุมรวมทั้งตรวจสอบ
สภาวะการทํางานของเครื่องได โดยบรรจุขอมูลพื้นฐานของการ
ยอยสลายสารตางๆ
8.ตัวเครื่องมีหนาจอแสดงผลสี (Full Color) แบบสัมผัส
(Touchscreen) ขนาด 5.7” ที่ติดตั้งบนดานหนาของตัวเครื่อง
เพื่อแสดงผลการทํางานตางๆ พรอมควบคุมการทํางานได โดยมี
รายละเอียดดังนี้
8.1 มี Method สําหรับการยอยตัวอยางที่มีการตั้ง
คาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับตัวอยางแตละชนิดอยูใน
เครื่อง สามารถกําหนดคา อุณหภูมิ พลังงาน ความดัน เวลาได
ตามตองการ
8.2 มีขอมูล Application การยอยตามมาตรฐาน US
EPA
8.3 สามารถบันทึกโปรแกรมขั้นตอนการทํางาน และ
แสดงสภาวะการทํางานของเครื่องได
9.ถาดหมุนบรรจุสาร (Turntable) สามารถบรรจุหลอดสําหรับ
ยอยสาร (Vessel) ได 16 หลอด โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.1มีหลอดสําหรับยอยสาร (Vessel) แผนปดผนึก (Seal)
และฝาปด (Screw Cap) ทําดวย Solid TFM fluoropolymer
ขนาด 75 ml
9.2 ความดันในการทํางาน (Recommended Pressure
Rating) ควบคุมในระดับที่ 40 bar โดยทดสอบหลอดสําหรับ
ยอยสาร (Vessel Test Pressure) ที่ 60 bar และสามารถใช
งานไดที่อุณหภูมิหองจนถึง 230 องศาเซลเซียส
9.3อุปกรณปองกันความดันเกิน ใช Metal Rupture
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ราคาตอ
หนวย
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(บาท)

1.30 รถเข็นชั้นพักถาด

1 คัน

25,000

25,000

1.31 ตูแชเย็น

1 ตู

31,000

31,000

ลําดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
Disc ที่ทําจากโลหะ
10.อุปกรณ ประกอบเครื่อง
10.1เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage stabilizer)
ขนาด 5 KVA
จํานวน 1 ชุด
10.2แผน Metal Rupture Disc (สํารอง)จํานวน 20 ชิ้น
10.3 แผนปดผนึก (Seal) (สํารอง) จํานวน 10 ชิ้น
10.4 มีระบบดูดไอเสีย จํานวน 1 ชุด
10.5 อุปกรณสาํ หรับวิเคราะหตัวอยางที่เปนของแข็งโดยใช
หลักการสะทอนแสง
จํานวน 1 ชุด
- เปนชุดอุปกรณประกอบที่เปนแบรนเดียวกันกับ
เครื่องมือหลักโดยสามารถ ตอเขากับเครื่องวิเคราะหสารโดยใช
แสงอินฟาเรดได
- สามารถทําการตั้งชวงวัตามชนิดของ Top plate
- สามารถแสดงคาแรงกดตัวอยางเปนตัวเลขบน
โปรแกรม
- แสดงทางเดินแสง (Beam path) และชนิดของ
คริสตัลไดบนโปรแกรม(Software)
- มีสวนประกอบที่เปนคริสตัลทีท่ ําจากเพชร
(Diamond/ZnSe)
11. เงือนไขประกอบ
11.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากความบกพรองของ
ตัวเครื่องมือดังกลาวขางตน บริษทั จะรับประกันคุณภาพ 2 ป
หรือมากกวา โดยไมคิดคาอะไหลและคาบริการ
11.2 มีการติดตั้งและอบรมการใชงานเครื่อง โดย
เจาหนาที่ที่ผานการอบรมจากผูผ ลิตโดยตรงโดยมีเอกสาร
รับรอง
11.3 บริษัทผูขายสาธิตและอบรมการใชงานใหแก
ผูใชงานจนกระทั่งสามารถใชงานได
11.4 เปนผลิตภัณฑจากยุโรปหรืออเมริกา
คุณลักษณะ
1.เปนรถเข็นสําหรับวางพักถาด
2.ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) 100 x 65 x 100 ซม. (รวมลอ)
3.โครงสรางใชสแตนเลสสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว
4.สแตนเลสรับฉากใชสแตนเลสชนิด 304 เบอร 16
หนา 1.5 มม.
5.สามารถวางถาดขนาด 40x60 ซม.ไดไมนอยกวา 15 ถาด
6.ระยะหางกันตอชั้นไมนอยกวา 10 ซม.
7.มีลอเลื่อนสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
8.ลอขนาดไมนอยกวา Ø 4 นิ้ว ใชลอยูริเทรนแปนหมุน
มีเบรค 2 ลอ และแปนตาย 2 ลอ
9.รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
คุณลักษณะ
1. ตูทําความเย็นไดในชวง 2 – 10 องศาเซลเซียส
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ลําดับ
ที่

รายการ

1.32 ชุดเครื่องแยกสาร
พันธุกรรมแนวนอน
ขนาดเล็กและ
เครื่องจาย
กระแสไฟฟาสําหรับ
เจลอิเล็คโตรโฟรีซีส

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 ชุด

48,700

48,700

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2. ประตูเปดเปนกระจก พรอมยางขอบประตู
3. มีระบบแสงสวางภายในตู
4. ภายในมีชั้นวางปรับระดับไดไมนอยกวา 3 ระดับ
5. ความจุภายในตูไ มนอยกวา 20 คิว
6. มอเตอรคอมเพรสเซอรใชน้ํายาทําความเย็นชนิดไรสาร CFC
7. ระบบทําความเย็นเปนแบบไมมีน้ําแข็งเกาะ (No frost)
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
สําหรับชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอนขนาดเล็ก
1. เปนเครื่องแยกสารพันธุกรรมในเจลตามแนวนอนดวย
กระแสไฟฟา
2. มีถาดบรรจุเจลโดยเปนชนิดที่แสง UV สองผานได และมี
แถบวัดระยะเรืองแสงอยูบริเวณดานขางเพื่อชวยในการวัด
ระยะทาง
3. เสนลวดอิเลคโทรดในอางบรรจุบัฟเฟอรเปนโลหะ
Platinum โดยเปนชนิดที่สามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่อง
เพื่อเปลี่ยนไดงาย
4. อางบรรจุบัฟเฟอรมสี ีใสทั้งตัวเพื่องายตอการสังเกตภายใน
พรอมมีฝาปด และสายตอเชื่อมไฟฟาเขาเครื่องจายไฟฟา
5. มีอุปกรณชวยในการเตรียมเจลภายนอกอางบรรจุบัฟเฟอร
(Gel caster) โดยเปนชนิดมีตัวปรับตั้งระนาบ(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. สามารถจายกําลังไฟฟาไดสูงสุด 75 วัตต
5. สามารถตั้งเวลาการทํางานไดตงั้ แต 1 - 999 นาที
6. สามารถโปรแกรมควบคุมใหเครื่องทํางานไดในรูปแบบ
ดังนี้
-จายคาศักยไฟฟาแบบคงที่ตลอดการทํางาน
-จายคาจายกระแสไฟฟาแบบคงทีต่ ลอดการทํางาน
7. มีชองจายไฟฟา 4 ชุด สามารถจายไฟฟาใหอุปกรณทํางาน
พรอมกันได 4 เครื่องในเวลาเดียวกัน
8. มีหนาจอแสดงคาการทํางานแบบ 3-digit LED เรืองแสง
9. ตัวเครื่องสามารถตั้งซอนกันไดหลายๆเครื่อง และมีขาปรับ
หนาจอใหเงยขึ้นได เพื่อความสะดวกในการใชงาน
10. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรทซ
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1.33 ตูดูดความชื้น

1 ตู

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
60,000

1.34 ชุดการเหนี่ยวนํา
ของกฎฟาราเดย

1 ชุด

130,000 130,000

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)
60,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
1. เปนตูดูดความชื้นอัตโนมัติแบบใชไฟฟา สําหรับเก็บรักษา
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่ความชื้นทําใหเสียหาย
2. ใชระบบ Dual Sensor โดย sensor ตัวหนึ่งจะอยูที่ตัวตู
สวนอีกตัวหนึ่งจะอยูที่เครื่องวัดความชื้นในอากาศ Sensor ทั้ง
2 ตัวทํางานอยางเปนอิสระจากกัน
3. การทํางานมีความเสถียร ไรเสียงรบกวนขณะเครื่องทํางาน
และลดความชื้นอยางตอเนื่อง
4. ตัวตูทําจากวัตถุดิบคุณภาพดี ภายในตูอากาศไมสามารถผาน
เขาออกได มีมือจับสะดวกในการเปด-ปด ประตูตู
5. ภายในมีถาดบรรจุสิ่งของ สามารถปรับระดับความสูงไดตาม
ตองการ
6. ไดรับการรับรองมาตรฐาน CE
7. ไดรับรองมาตรฐาน ISO
8. รับประกันคุณภาพอยางนอย 2 ป พรอมบริการหลังการขาย
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
เปนการทดลองที่ใหแมเหล็กถาวรตกผานขดลวด การ
เปลี่ยนแปลงฟลักซแมเหล็กทําใหสรางการ
เหนี่ยวนําเกิดแรงดันอิมพัลส แรงดันอิมพัลสเหนี่ยวนําจะถูก
บันทึกดวยระบบอินเตอรเฟส
รายละเอียดเฉพาะ
1.อุปกรณอินเตอรเฟสแบบแสดงผลในตัวสําหรับตอกับ
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 มีชองสัญญาณเขาแบบดิจติ อล 4 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดและมีอัตราการสุมตัวอยางสูงสุดที่
100 kilo samples/s โดยใชชองตอแบบ 8 pin miniDIN
จํานวน 1 ชอง
1.5 มีชองสัญญาณออกแบบดิจิตอล 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 เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผา นสาย USB
1.9 มีหนวยความจําภายในไมนอยกวา 128k
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.35 เตาผสมสาร
พันธุกรรม
Hybridization
oven

1 เครื่อง 200,000 200,000

1.36 เครื่องตีผสมบด
อาหาร
(stomacher)

1 เครื่อง 250,000 250,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1.10 แสดงผลแบบดิจิตอลแบบ 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 มิลลิเมตร เสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 มิลลิเมตร
2.2 ขดลวดแตละขด มีขนาดความกวางไมนอยกวา 10
มิลลิเมตร
3. สายไฟสําหรับตอวงจร จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1
2. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตทีไ่ ดรบั
มาตรฐาน ISO9001
คุณลักษณะ
1. เปนตูอบสําหรับใชงานดาน Hybridization
2. ควบคุมการทํางานดวย Microprocessor
3. สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ดตั้งแต 5๐C เหนืออุณหภูมิหองถึง
70๐C โดยปรับอุณหภูมไิ ดครั้งละ 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. มีระบบพัดลมกระจายอุณหภูมภิ ายในตูใหสม่ําเสมอ
10. การตั้งคาอุณหภูมิตั้งแบบ Digital Setting
11. ใชไฟฟา 220 V, 50/60 Hz, 600 watts
12. รับประกันคุณภาพ 1 ป
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องมือที่ใชบดผสมตัวอยางเพื่อการวิเคราะหทางดาน
อาหาร
2.ขนาดของเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 260 x 390 x 260
มิลลิเมตร (กวาง x ลึก x สูง)
3.ตัวเครื่องและแปนตี ทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless
steel) ทั้งหมดและกันน้ําได
4.การบดจะใชแปนตี 2 แผน สามารถปรับระยะไดอตั โนมัติตี
บดตัวอยาง ซึ่งบรรจุในถุงใสตัวอยาง โดยมีมอเตอรเปนตัว
ขับเคลื่อน
5.ใสตัวอยางไดตั้งแต 50 - 400 มิลลิลิตร
6.มีประตูสําหรับจับยึดถุงตัวอยางทําดวยเหล็กกลาปลอดสนิม
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
(Stainless steel)
7.สามารถตั้งเวลาการทํางานไดเพือ่ ปรับตั้งใหเหมาะสมกับชนิด
ของตัวอยาง
8.สามารถปรับตั้งอัตราเร็วในการบดได
9.มีหนาจอควบคุมการทํางาน (Digital screen) อยูบน
ตัวเครื่อง
10.มีระบบปองกันมอเตอรในกรณีใชงานหนักเกินพิกัด เครื่อง
จะหยุดทํางานอัตโนมัติ และมีเครือ่ งหมายเตือนแสดงที่หนาจอ
11.มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุด
12.รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
13.ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
14.บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
15.เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
16.ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
17.บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001 หรือเทียบเทา
18.มีเครื่องเขยาสาร 1 เครื่อง
18.1 เปนเครื่องเขยาสารแบบ Orbital Shaker
18.2 ขนาดของตัวเครื่อง ไมนอยกวา 420 x 370 x 100
มิลลิเมตร
18.3 สามารถใชกับขวดไดตั้งแตขนาด 100 – 1,000
มิลลิลิตร และหลอดทดลองได
18.4 โครงสรางภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสีอีพอกซี และ
แปนเขยา (Platform) ทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม (Stainless
steel)
18.5 ระบบควบคุมแบบ Microprocessor และมีจอแสดง
แบบ LED แสดงความเร็วรอบ และเวลา
18.6 สามารถควบคุมความเร็วรอบในการเขยาอยูไ มนอย
กวา 20 รอบตอนาที (rpm) และไมเกิน 500 รอบตอนาที
18.7 สามารถตั้งคาการทํางานเปนแบบเขยาตามเวลาทีต่ ั้งไว
และตั้งเปนการเขยาแบบตอเนื่องได
18.8 มีระบบปองกันการเขยาเร็วเกินความเร็วรอบสูงสุด
และมีสัญญาณเสียงเตือนกรณีที่การทํางานของเครื่องมีความ
ผิดปกติ
18.9 มีถาดเขยาแบบสปริงสําหรับขวดหลายขนาด จํานวน
อยางนอย 1 ถาด และถาดเขยาแบบมีที่จับยึดขวดหลายขนาด
จํานวนอยางนอย 1 ถาด
18.10มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนอยางละ 1 ชุด
18.11รับประกันคุณภาพและตรวจเช็คสภาพเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป พรอมบริการหลังการขาย
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1.37 เครื่องวัด
คลอโรฟลลฟลูออ
เรสเซนซ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง 430,000 430,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
18.12ทําการติดตั้งและอบรมการใชงานจนกวาบุคลากรจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี
18.13บริษัทเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากประเทศผูผ ลิต
18.14เปนผลิตภัณฑจากประเทศทวีปยุโรปหรืออเมริกา เชน
อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน
18.15ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานสากล CE
18.16บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือเทียบเทา
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องวัด chlorophyll fluorescence แบบกระเปาหิ้ว
2. โครงสรางของตัวเครื่องมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา 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 โดยมีพื้นทีส่ ําหรับวัดคาการเปลงคลอโร
ฟลดฟลูออเรสเซนซของใบพืชขนาดเสนผาศูนยกลาง 4
มิลลิเมตร เปนอุปกรณปดกั้นแสงจากธรรมชาติ
7. มีหัววัดคาการเปลงคลอโรฟลดฟลูออเรสเซนซและจายแสง
พรอมสายนําสัญญาณยาวไมนอยกวา 0.5 เมตร จํานวน 1 ชุด
8. ระบบการใหแสงสวางของ Sensor Unit เปนแแบบ ultrabright red LED มี Peak wavelength ที่ 650 nm. และ
spectral line half width 22 nm. โดยสามารถใหคาความ
เขมแสงสูงสุดที่ผิวของใบมากกวา 2,500 µmol m-2s-1
9. สวนของการตรวจจับการเปลงแสงฟลูออเรสเซนซ เปนการ
ตรวจจับที่มีการตอบสนองอยางรวดเร็วแบบ PIN photodiode
โดยมีแผนกรองแบบ RG9 Long-pass Filter
10. มีหนวยความจําเพื่อบันทึกขอมูลการวัดขนาด 512 K RAM
โดยสามารถบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา 500 ชุดขอมูล
11. สามารถวัดและแสดงคาตางๆได บนจอแสดงผล ดังตอไปนี้
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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1.38 เครื่องวัดกรดดาง

1.39 ชุดวงจรบริสดสโตน

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง

17,500

17,500

1 ชุด

150,000 150,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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.สามารถสงผานขอมูลจากหนวยความจําสูเครื่องประมวลผล
ทางชองสงสัญญาณแบบ RS-232C
13.ใชแบตเตอรรี่แบบ Rechargeable (Ni-MH) เปนแหลง
พลังงาน
14.อุปกรณประกอบ
14.1 มีกระเปาบรรจุตัวเครื่อง สําหรับงานภาคสนาม 1
ใบ
14.2 มีอุปกรณหนีบตัวอยางใบ จํานวน 10 อัน
14.3 มีสายนําสัญญาณเพื่อสงผานขอมูลสู
เครื่องประมวลผล จํานวน 1 เสน
14.4 มีชุดชารตประจุสําหรับแบตเตอรรี่ ชนิดใชไฟฟา
220 โวลท 50 เฮิรต จํานวน 1 ชุด
14.5 มีโปรแกรมสําหรับชวยสงผานขอมูลจาก
หนวยความจําของเครื่องสูเครื่องประมวลผลและเพื่อการ
วิเคราะหผล จํานวน 1 ชุด
14.6 มีคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด
15.สามารถใชงานไดดีในสภาวะอุณหภูมิ 0 ถึง 40 องศา
เซลเซียส
16.เปนผลิตภัณฑจากตางประเทศ
17.รับประกันคุณภาพการใชงานนาน 1 ป
18.มีเอกสารแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงาน
ผูผลิต
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. สามารถทําการคาลิเบรท pH ได
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน
10. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
เปนชุดทดลองสําหรับหาคาความตานทานที่ไมทราบคาโดยใช
วงจรวีสโตนบริดจได
รายละเอียดเฉพาะ
1. ชุดบริดจความตานทาน (Resistance Bridge) จํานวน 1
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
ชุด

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

1.1 เปนชุดอุปกรณสําหรับวัดคาความตานทานในวงจร
บริดจและตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่ลดลงตามเสนลวด
1.2 รางมีสเกลติดอยูส องจุดและมีเสนสวดถูกยึดอยูร ะหวาง
ชองเสียบทั้งสอง ขนาดความยาวของสเกลตั้งแต 0 ถึง 1000
มิลลิเมตร ความละเอียดในหนวยมิลลิเมตร 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 สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดแบบตอเนื่องได
ตั้งแต 0 โวลต ถึง 12 โวลต และกระแสสูงสุด 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 เปนตัวทานทานที่ใชในวงจรวีสโตนบริดจ
4.2 มีปุมที่สามารถปรับคาความตานทานได 10 step
4.3 ประกอบดวย ตัวตานทานขนาดตางๆ ดังนี้
4.5.1 ตัวตานทานปรับคาได (Resistance Decades) ขนาด 1
โอหม 10 โอหม และ 100 โอหม เปนอยางต่ํา
5. ตัวตานทานที่มีความแมนยําสูง (High Precision Resistors)
ขนาด 1 โอหม และ 10 โอหมเปนอยางต่ํา
6. สายไฟสําหรับตอวงจรชุดทดลอง จํานวน 1 ชุด
7. ชุดทดลองรางความตานทาน
จํานวน 1 ชุด
7.1 เปนชุดทดลองเพื่อตรวจสอบความไมแนนอนของความ
ตานทานไฟฟาบนเสนลวดตัวนําไฟฟา
7.2 ประกอบดวยเสนลวดตัวนําความยาวไมนอยกวา 1 เมตร
รายละเอียดอื่นๆ
1. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
2. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตทีไ่ ดรบั
มาตรฐาน ISO9001
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1.40 เครื่องระเหยสาร
แบบสุญญากาศ

ราคาตอ
รวมเงิน
หนวย
(บาท)
(บาท)
1 เครื่อง 313,000 313,000

จํานวน/
หนวยนับ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
ตองประกอบดวยสวนประกอบทีส่ าํ คัญ 3 สวน
1. สวนใหความรอนและกลั่นแยกสาร
2. สวนทําสุญญากาศภายในระบบ
3. ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ําหมุนเวียน (สําหรับหลอเย็น
Condenser)
1. สวนใหความรอนและกลั่นแยกสาร
1. เปนเครื่องมือที่ใชในการระเหยสารตัวอยาง โดยกลั่นเพื่อ
แยกตัวทําละลายทีผ่ สมอยู
2. สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนไดไมนอยกวา 250 รอบ
ตอนาที
3. มีอางใหความรอนที่สามารถใชไดกับน้ําหรือน้ํามัน ควบคุม
อุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส โดยควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต
อุณหภูมหิ องหรือ 200C ถึง 1800C และสามารถแสดงอุณหภูมิ
จริง และอุณหภูมิที่กําหนด เปนตัวเลขไฟฟาไดพรอมกัน
4. ตัวอางดานในทําดวยสแตนเลสสตีล
5. อางใหความรอนมีระบบ cordless power supply เพิ่ม
ความสะดวกในการเปลี่ยนถายสารตัวกลาง ใหความรอนโดยไม
ตองดึงสายไฟออก
6. อางใหความรอนมีระบบปองกันอุณหภูมสิ ูงเกิน
7. สามารถเลื่อนฟลาสกใสสารตัวอยางขึ้น-ลงไดสะดวก ดวย
ระบบมอเตอรและมีที่จับ (handle) สําหรับเลือกระดับความสูง
ของฟลาสกใสสารตัวอยางเพื่อความสะดวก
8. สามารถใสหรือถอดฟลาสกใสสารตัวอยางเขากับเครื่อง โดย
การหมุนตัวจับยึด (clip) ไดสะดวกโดยไมตองถอดตัวจับยึด
ออกจากเครื่อง
2. สวนทําสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังนี้
1. มีปมดูดอากาศและแผนไดอะแฟรมที่สามารถทนการกัด
กรอนของสารเคมีไดเปนอยางดี
2. สามารถทําสุญญากาศไดตํ่าสุดไมนอยกวา 10 มิลลิบาร
3. มีอัตราการดูดอากาศไมต่ํากวา 1.5 ลบ.ม./ชั่วโมง
4. อุปกรณสวนตาง ๆ ที่ตองสัมผัสกับสารละลายตองทนตอการ
กัดกรอนของสารเคมี
5. สามารถปรับคาความดันดวยปุม ดานหนาเพื่อเพิม่ ความ
แมนยําในการทํางาน พรอมหนาจอแบบดิจิตอล แสดงคาความ
ดันที่ตั้งและความดันจริงที่หนาจอพรอมกัน
3. ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ําหมุนเวียน (สําหรับหลอเย็น
Condenser) มีลักษณะดังนี้
1. เปนอางควบคุมอุณหภูมิพรอมระบบหมุนเวียนน้ํา ความจุไม
นอยกวา 10 ลิตร สําหรับใชในหองปฏิบัติการพรอม ลอเลื่อน
เพื่อสะดวกในการใชงาน
2. สวนควบคุมอุณหภูมติ ่ําเปนคอมเพรสเซอรแบบโรตารี่
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1.41 เครื่องตรวจ
สมรรถภาพสายตา

1.42 ชุดฝกแขนกล

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

2 เครื่อง 180,000 360,000

1 ชุด

750,000 750,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ดในชวง 0o C ถึงอุณหภูมิหอง
3. ระบบน้ําหมุนเวียนเปนปมแบบจุมใบพัดทําดวยสแตนเลสส
ตีลและมีอัตราการสงน้ําไมนอยกวา 15 ลิตร ตอนาที
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติในกรณีทเี่ ครื่องทํางานผิดปกติ
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของผูถูกทดสอบ
ในดานตางๆ โดยใหผูถูกทดสอบดูภาพและตอบคําถาม
2. มีภาพสําหรับทดสอบ สามารถทดสอบการมองเห็นในดาน
ตางๆ ทั้ง Far, Near และ Intermediate เชน
2.1 ภาพทดสอบการมองไกลตาขวา
2.2 ภาพทดสอบการมองไกลตาซาย
2.3 ภาพทดสอบความสามารถในการรวมภาพ
2.4 ภาพทดสอบการมองชัดลึก
2.5 ภาพทดสอบตาบอดสี
3. ตัวเครื่องสามารถปรับสูงต่ําของเครื่องใหเหมาะกับผูถูก
ทดสอบ
4. มีแผงควบคุมการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
5. มีอุปกรณประกอบเครื่อง เชน คูมือการใชงาน แผนบันทึก
ผลการทดสอบ
6. รับประกันคุณภาพ 1 ป
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
1.1 เปนชุดแขนกลที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม มี
ระบบการบํารุงรักษาทีไ่ มยุงยาก ซับซอน
1.2 มีเอกสารประกอบการใชงานเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาและรูปภาพตรงกับชุดแขนกลที่นําเสนอ
1.3 มีอุปกรณและซอฟแวรรองรับการปฏิบัติงานได
1.4 เปนชุดแขนกลอุตสาหกรรมที่ผานระบบการผลิตที่มี
มาตรฐานISO ซึ่งผูนําเสนอตองเปนผูผลิตโดยตรงหรือตัวแทน
จําหนายที่มีเอกสารแตงตั้งเปนตัวแทนโดยตองยื่นเอกสารการ
แตงตั้งมาพรอมการยื่นซอง
รายละเอียดทางเทคนิค
มีหัวขอการเรียนรู ดังนี้
•เรียนรูวิธีการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม
•เรียนรูการออกแบบและควบคุมหุน ยนตในอุตสาหกรรม
•เรียนรูการออกแบบและควบคุมพื้นที่ทํางานและอุปกรณทตี่ อง
ทํางานรวมกับหุนยนต
•เรียนรูวิธีการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรม
จําลองการทํางานของแขนกล
•เรียนรูเ รื่องความปลอดภัย และ วิธีการบํารุงรักษาแขนกล
ชุดทดลองประกอบดวย
1.แขนกลอุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
มีคุณสมบัตดิ ังนี้
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1.1 เปนแขนกลชนิด Vertical Arm
1.2 มีจํานวนแกนที่ใชในการเคลื่อนที่จํานวนไมนอยกวา
6 แกน
1.3 ที่ปลายแขนหุนยนตสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา
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 สามารถเชื่อมโยงในแบบ Fieldbus Master:
DeviceNet, PROFIBUS DP, Ethernet/IP
2.12 สามารถเชื่อมโยงในแบบ 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 เพื่อชวยในการควบคุม
3.3 มีสวิทช Emergency stop
4. โปรแกรมจําลองการทํางาน จํานวนไมนอยกวา 50 ชุด
4.1 เปนโปรแกรมจําลองการทํางานของแขนกลและ
อุปกรณรวมในพื้นที่ทํางาน
4.2 สามารถจําลองการทํางานของแขนกลไดในขณะ
offline
4.3สามารถสรางวัตถุจําลองได
4.4สามารถสื่อสารระหวางชุดควบคุมแขนกลกับ
คอมพิวเตอรไดโดยผานสายสัญญาณ RS232 หรือ Ethernet
cable (Cross)
5.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 1 Licenses
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5.1สามารถสรางโมดูลสื่อการเรียนรูในรูปแบบ
Interactive ได
5.2สามารถสรางและ Import ไฟลรูปภาพ 3D จาก
ภายนอก เพื่อนํามาจําลองการทํางานรวมกับวงจรที่ออกแบบ
ขึ้นมา ได
5.3สามารถเชื่อมตอตัวทํางานในระบบ Power Fluid กับ
ชุดกลไกเพื่อจําลองการทํางานรวมกันได
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 ของสัญลักษณเพื่อชวยในการออกแบบ
ไมนอยกวาดังนี้ Inverters, Logic Gates, Flip-Flops,
Counters, Shift Registers, Comparators, Switches,
LEDs, 7-bar Display, Decoders, Multiplexers
5.10สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
แบบ One-line ได
5.11สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
AC และ DC ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ NEMA ได
5.12สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
ควบคุมได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ JIC
5.13สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรม
SFC หรือ GRAFCET ได
5.14สามารถสรางและจําลองการทํางานของ HMI ใน
รูปแบบ 2D และ 3D ได
5.15สามารถสรางและจําลองการทํางานของ Control
Panels ได
5.16สามารถสรางและแกไขสัญลักษณของวาลวและ
กระบอกสูบได
5.17โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ OPC / CAN Bus
5.18โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ I/O Interface kit
5.19โปรแกรมมีฟงกชั่นที่ชวยในการคํานวณหาขนาดของ
อุปกรณ(Component Sizing)
5.20โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานไดในรูปแบบ
Dynamic, Realistic และ Visual Simulation ได
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5.21โปรแกรมสามารถแสดงการทํางานของวงจรและ
อุปกรณในรูปแบบภาพตัด (Cross-Section) ได
5.22โปรแกรมสามารปรับเวลา Time Step ในการ
จําลองไดตั้งแต 10 มิลลิวินาที จนถึง 0.1 มิลลิวินาที
5.23สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพื่อใช
จําลองการทํางานได
5.24มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
ประกอบการเรียนรู
5.25ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting Module
เพื่อใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ
5.26ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools เพื่อชวย
ในการเรียนรู
5.27ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาลอกของ
อุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ Bosch
Rexroth หรือ Danfoss เปนตน
5.28 ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ
Modules ตาง ดังนี้
•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
5.30มีเอกสารคูมือประกอบการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยแนบมาพรอมกับการยื่นซอง
5.31เปนระบบโปรแกรมที่ตองใชงานรวมกับ Hard lock
หรือระบบอื่นที่ปลอดภัยตอการสูญเสียหรือสูญหายของ
โปรแกรม
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5.32เปนโปรแกรมทีผ่ ลิตจากบริษทั ที่ไดรับรองมาตรฐาน
ISO พรอมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาพรอมกับการยื่นซอง
5.33เปนโปรแกรมทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอม
หนังสือตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศแนบมาพรอมกับการยืน่ ซอง
รายละเอียดอื่นๆ
1.หลังการสงมอบ ผูเสนอราคาไดตองมีการฝกอบรมการใชงาน
ใหกับบุคลกรที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วัน
2.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
3.สงมอบครุภณ
ั ฑ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
1,274,000 1,274,000 คุณลักษณะ
1.รายละเอียดทั่วไป
1.1เปนชุดทดลองที่ไดรับการออกแบบสําหรับการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ
1.2ชุดทดลองออกแบบเปนระบบ Panel System ความสูง
มาตรฐาน A4 พิมพสัญลักษณหรืออักษรกํากับไวอยางชัดเจน
ดวยเทคนิคการกัดเซาะรองลงบนผิวหนาของชุดทดลองเพื่อ
ความคงทนถาวรตลอดอายุการใชงาน
1.3จุดตอตางๆ เปนแบบ Safety Socket ขนาด 4 mm.
1.4ชุดรีเลยปองกันหมอแปลงไฟฟากําลังจะตองสามารถใช
ทดลองเกี่ยวกับ
1.4.1การปองกันการลัดวงจรดานปฐมภูมิของหมอ
แปลง (primary short circuit protection)
1.4.2การปองกันการลัดวงจรดานทุติยภูมิของหมอ
แปลง(secondary short circuit protection)
1.4.3การปองกันหมอแปลงแบบผลตาง (Differential
Protection)
1.5ตัวรีเลยปองกันจะตองมีฟงชั่นการทํางานเปนตาม
มาตรฐานของ ANSI
1.6ตัวรีเลยเปนผลิตภัณฑในกลุมประเทศ อเมริกา ยุโรป
หรือ ญี่ปุน
1.7บริษัทผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจาก
ผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทนในประเทศโดยแสดง
เอกสารรับรองเพื่อรองรับบริการหลังการขายในวันยื่นซองสอบ
ราคา
1.8มีคูมือการใชงานรีเลยแบบตางๆ และ คูมือใบงานการ
ทดลองมีหัวขอดังนี้
1.8.1การปองกันการลัดวงจรดานปฐมภูมิของหมอ
แปลง (primary short circuit protection)
1.8.2การปองกันการลัดวงจรดานทุติยภูมิของหมอ
แปลง(secondary short circuit protection)
รวมเงิน
(บาท)
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1.8.3
การปองกันหมอแปลงแบบผลตาง
(Differential Protection)
2.รายละเอียดทางเทคนิค
2.1ชุดทดลองปองกันหมอแปลงไฟฟา (Transformer
Protection) เปนชุดทดลองที่มีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1รีเลยปองกันหมอแปลง (Current Differential
Protection Relay) จํานวน 1 ชุด
มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
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
ที่ไมมี 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 ขดลวดดานปฐมภูมิและทุติยภูมิมพี ิกัด
แรงดัน380V และ220V
2.1.2.3 หมอแปลงไฟฟาสามารถจําลองสภาวะ
fault ที่ขดลวดของหมอแปลง เพือ่ ใหรีเลยปองกันแบบวัด
คากระแสผลตางสามารถทํางานตามคาที่ปรับตั้งไวได
2.2 AC Power Supply จํานวน 1 ชุด
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับปรับคาไดและแบบคงที่ ใช
สําหรับเปนแหลงจายแรงดันเพื่อปอนใหกับเครื่องกลไฟฟา
กระแสสลับเพื่อการทดสอบ
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 0400V, 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
2.3.3ตองสามารถใชกับความถี่ 50Hz ได
2.3.4หมอแปลงจะตองมีคา 10 VA
2.4 แบบจําลองเซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker
Module) จํานวน 2 ชุด
2.4.1 สามารถใชงานไดที่พิกัดแรงดัน 380V
2.4.2 สามารถใชงานไดที่พิกัดกระแส 5A
2.4.3 สามารถสั่งการปด/เปด หรือตัดวงจรดวยการสั่ง
การระยะไกลได
2.4.4 สามารถสั่งการปด/เปด หรือตัดวงจร ดวยระบบ
กึ่งอัตโนมัติได
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), ความถี่ (Hz),
กําลังไฟฟา (kW, kVAr, kVA ), คา Power Factor
2.7 Resistive Load จํานวน 1 ชุด
ภาระแบบตัวตานทานแยกอิสระจากกันจํานวน 3 ชุด ปรับ
ระดับคาความตานทานได 7 ระดับ 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 มีพอรตเชื่อมตอแบบอนุกรม ไมนอ ยกวา 1
พอรต และมี USB PORT ไมนอยกวา 4 พอรต
2.8.7 จอคอมพิวเตอรแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว
2.9 โตะปฏิบัติการทดลอง จํานวน 1 ชุด
2.9.1 เปนโตะปฏิบัติการทดลองขนาด 800 x 1,800 x
800 มม.
2.9.2 พื้นโตะทําดวยไมเนื้อแข็งหรือไมปาติเกิล มีความ
หนาไมนอยกวา 28 มม. ปดทับดวยเมลามีนทั้งสองดาน ปด
ขอบโตะทั้ง 4 ดาน ดวย PVC หนา 2 มม.
2.9.3 พื้นโตะมีขนาด W1800 มม. x D 800 มม.
ความหนาไมนอยกวา 28 มม.
2.9.4 โครงสรางขาโตะเปนเหล็กกลองขนาด 50x50
มม. หนาไมนอยกวา 2.2 มม. เคลือบสีอีพอกซี่ผานขบวนการ
อบความรอน
2.9.5 ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดเดียวกับขาโตะ
2.9.6 ลักษณะตัวคานเชื่อมยึดติดกันทั้ง 4 ดาน พรอม
ทั้งมีคานรองรับน้ําหนักพื้นโตะ ตามแนวความกวางของพื้นโตะ
2.9.7 ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะโดยใชสกูร
ยึดทั้ง 4 ดาน
2.9.8 ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา
20 มม.
2.9.9 ความสูงจากพื้นถึงระดับพื้นโตะดานบน มีความ
สูง 800 มม.
2.10 Panel Frame จํานวน 1 ชุด
2.10.1 Rack อลูมิเนียมแบบ 2 ชั้น สําหรับติดตั้งแผง
ทดลองตางๆ มีความสูงมาตรฐาน A4
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1.44 เครื่องเทอรโมกราวิ
เมทรีอะนาลิซสิ
v(TGA)
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2.11 สายตอวงจร จํานวน 1 ชุด
2.11.1 ชุดสายเสียบทดลองมีขนาดหัวเสียบ 4 mm
Safety มีขนาดและสีตา งๆ จํานวน 60 เสน
3. รายละเอียดอื่นๆ
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 ผูขายตองจัดใหมีการอบรมกับคณาจารยและเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ หลังจากสงมอบงานแลว
1 เครื่อง 2,000,000 2,000,000 คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหหาองคประกอบของ
ตัวอยาง เชน ความชื้น ปริมาณสารระเหยความชื้น เปนตน
ใชงานไดดีทั้งตัวอยางชนิดของแข็ง ของเหลว ผง แผนฟลม เสน
ใย
2.ตัวเครื่อง TGA มีระบบเครื่องชั่งชนิด Top-loading
balance ซึ่งสะดวกและงายตอการใสตัวอยาง
3.ระบบการชั่งน้ําหนัก (Ultra-microbalance) จะเปนการ
ชั่งตัวอยางในแนวดิ่ง (Vertical Design) โดยมีการออกแบบให
ระบบการใสตัวอยางอยูเหนือระบบการชั่ง
4.เตาเผาทําจากวัสดุ Alumina ซึง่ ชวยใหทนทานตอการ
กัดกรอนหรือดีกวา
5.เครื่องสามารถตั้งอัตราการเพิม่ อุณหภูมไิ ดตั้งแต 0.1
องศาเซลเซียสตอนาทีจนถึง 200 องศาเซลเซียสตอนาทีหรือ
มากกวา
6.สามารถทําอุณหภูมิไดตั้งแตอณ
ุ หภูมิหองถึง 1000 OC
หรือกวางกวา เมื่อใชระบบทําความเย็น Chiller ในการทํา
ความเย็น
7.มีคาความถูกตองของการวัดอุณหภูมิ (Temperature
Accuracy) ผิดพลาดไมเกิน +/- 1 OC
8.มีคาความแมนยําของการวัดอุณหภูมิ (Temperature
Precision) ผิดพลาดไมเกิน +/- 1 OC
9.ระบบเครื่องชั่งมีคาการอานละเอียดถึง (Balance digital
resolution) 0.2 ไมโครกรัมหรือดีกวา
10.มีคาความถูกตองของการชั่งน้ําหนัก (Balance
Accuracy) ผิดพลาดไมเกิน +/- 0.05%
11.มีคาความแมนยําของการชั่งน้าํ หนัก (Balance
Precision) ผิดพลาดไมเกิน +/- 0.03%
12.มีคาคงที่ของ Baseline ต่ํากวา 50 ไมโครกรัม โดยการ
ทดสอบที่สภาวะอุณหภูมติ ั้งแต 50 C ถึง 500 C ดวยอัตราเร็ว
ของอุณหภูมิเทากับ 20 C/min ดวยถวยภาชนะบรรจุตัวอยาง
13.เครื่องมีการควบคุมแกสดวยระบบ Mass Flow
Control ซึ่งถูก Build-In อยูภายในตัวเครื่องเพื่อลดปญหาการ
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ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
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ดูแลรักษาในระยะยาว
14.โดยสามารถสลับเปลี่ยนชนิดของแกสและปรับอัตราการ
ไหลของแกสไดโดยผานซอฟแวร
15.โปรแกรมในการควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้
15.1โปรแกรมสามารถเพิ่มการตั้งคาหรือเพิ่มอุณหภูมิ
ของ Method ไดในขณะที่เครื่องกําลังทําการทดลองอยู
15.2โปรแกรมมาตรฐานสําหรับการคํานวณผลการ
วิเคราะหโดยแสดงคาเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักและ ปรับสเกล
ใหม (Re-scale) และ คํานวณ Multiple Derivative ได โดย
สามารถทํา Derivative ไดมากกวา 6 อันดับขึ้นไป
15.3โปรแกรมสามารถเรียกแสดงกราฟของ
Reference ที่ตองการนํามาเปรียบเทียบกับกราฟของตัวอยาง
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
คงที่
17.1.2 มีระบบปองกันความชื้นโดยมีการ Sealed และ
มีสารดูดความชื้นภายในเครื่องเพือ่ ปองกันอันตรายตอระบบออ
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 mirrorpair มีการปรับระบบกระจกเคลือ่ นที่โดยอัตโนมัติ
(Automatic alignment) ปองกันสั่นสะเทือนจากภายนอก
17.1.6 คาความละเอียดในการแยกพีค (Spectral
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
Resolution) 0.5 cm-1
17.1.7 อัตราสวนสัญญาณตอคลื่นรบกวน (Signal - to
- noise ratio ) เมื่อวัดแบบ Peak - to –peak ที่ 4 cm -1 ใน
เวลา 1 นาทีวัดได 50,000 : 1 หรือดีกวา
17.1.8 เปนชุดอุปกรณทเี่ ปนแบรนดเดียวกันกับอุปกรณ
หลักเพื่องายตอการบํารุงรักษา
17.1.9 โปรแกรมควบคุมการทํางานมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
17.1.9.1 มีฟงกชั่นในการจัดการสเปคตรัมอยาง
นอยดังนี้ Absorbance, % Transmittance, derivative,
normalization, Difference, smooth, arithmetic, ATR
correction, peak area/height, Data tune up, equations
ไดเปนตน
17.1.9.2 มีโปรแกรมเปรียบเทียบ (Compare)
ความเหมือน ของสเปคตรัมของสารตัวอยาง กับสารอางอิงได
17.1.9.3 มีฟงกชั่นการลบพีครบกวนของน้ํา
และคารบอนไดออกไซดที่อยูในบรรยากาศโดยอัตโนมัติ
(Atmospheric Compensation
17.1.9.4 สามารถตรวจสอบคารอยละความชื้น
ภายในเครื่อง (Humidity indicator) และแสดงเปนตัวเลขได
จากซอฟทแวร
17.2 ภาชนะบรรจุตัวอยางทําจากวัสดุอลูมินา ขนาด 180
ไมโครลิตร
จํานวน 45 อัน
17.3 อุปกรณคีบชิ้นตัวอยาง
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
17.9สารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ Calibration
Weight จํานวน 1 ชุด
17.10 ชุดยึดแผน windows (Demountable cell
holder )
จํานวน 1ชุด
17.11 ชุดบดสารตัวอยางขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
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 โตะวางเครื่องเพื่อความเสถียรตอระบบของเครื่อง
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.45 เครื่องวัดคา
ออกซิเจนในน้ํา

1 เครื่อง

33,000

33,000

1.46 เครื่องวัดคาการ
ดูดกลืนแสง

1 เครื่อง 175,000 175,000

ลําดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เครื่องวิเคราะหน้ําหนักของสารดวยความรอน จํานวน 1 ชุด
17.15 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด
18. หนังสือคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 ชุด
19. เงือนไขประกอบ
19.1 มีเอกสารการเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรง
จากผูผลิตโดยตรง
19.2 ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากความบกพรองของ
ตัวเครื่องมือดังกลาวขางตน บริษทั จะรับประกันคุณภาพ 2 ป
หรือมากกวา โดยไมคิดคาอะไหลและคาบริการ
19.3 มีการติดตั้งและอบรมการใชงานเครื่อง โดยเจาหนาที่
ที่ผานการอบรมจากผูผลิตโดยตรงโดยมีเอกสารรับรอง
19.4 กําหนดสงของภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสั่งซื้อ
19.5 บริษัทผูขายสาธิตและอบรมการใชงานใหแกผูใชงาน
จนกระทั่งสามารถใชงานได
19.6 เปนผลิตภัณฑจากยุโรปหรืออเมริกา
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. สามารถทําการคาลิเบรทได
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน
10. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป
คุณลักษณะ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องสําหรับวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของสารโดย
วัดคาการดูดกลืนแสงมีระบบทางเดินแสงชนิด Ratio-Beam
2. ควบคุมการทํางานดวยระบบ Microprocessor โดยมีหนา
จอแสดงผลแบบ LCD เครื่องโดยมีฟงกชั่นในการทํางาน 4
ฟงกชั่นคือ Photometry, Wavelength scan, Time scan
และ Multi-wavelength
3. สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 190 ถึง
1,100 นาโนเมตร
4. คาความถูกตองของความยาวคลื่น (Wavelength
Accuracy) คลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1นาโนเมตร ที่ความยาว
คลื่น 484.6 นาโนเมตร
5. คาความเที่ยงตรงในการทําซ้ําของการวัดความยาวคลื่น ±
0.5 นาโนเมตร
6. มีตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Silicon photodiode
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1.47 เตาอบไฟฟา สตีม
ELEM140-3

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง 450,000 450,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
7. หลอดกําเนิดแสงชนิดXenon flash lamp
8. มีชวงในการวัดแสงดังนี้คือ
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 ไดสูงสุดถึง 6
wavelength
13. มีชองสําหรับใสเซลลแบบหมุนอัตโนมัติ 6 ชอง
(Automatic 6-cell turret)
14.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน ISO 9001
คุณลักษณะ
1.ตัวเครื่องเปนสแตนเลส
2.ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) 90 x 80 x 100 ซม.
3.ระบบควบคุมเครื่องดวยมือ
4.มีระบบพนไอน้ํา
5.มีพัดลมหมุนไปกลับซึ่งจะชวยใหการอบและนึ่งสมบูรณ
6.สามารถปรับแรงพัดลมไดไมนอยกวา 9 ระดับ
7.ขนาดถาดที่ใช 40 x 60 ซม. (1/1 GN)
8.ปกรับตะแกรงซาย-ขวา ตามความลึกของหองอบ
9.มีระบบกันน้ํามาตรฐาน 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.มีโตะสแตนเลสรองรับสําหรับวางเตา และสามารถเสียบถาด
ได สําหรับวางเตา
15.ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) 100 x 85 x 50 ซม. พรอมกัน
เปอนสูง 15 ซม.
16.ขาใชสแตนเลสกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว พรอม
ขาปรับระดับได จํานวน 4 ขา ทําจากอัลลอยแบบตัน
17.รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
18.มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ฉบับจริง
จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนเจาของผลิตภัณฑใน
ประเทศไทยอยางเปนทางการโดยตรง โดยระบุหนวยงานผูซื้อ
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1.48 ชุดทดลองระบบ
ออโตเมชั่น

จํานวน/
หนวยนับ
1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
อยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย
2,000,000 2,000,000 คุณลักษณะ
ใน 1 ชุดประกอบดวย
1.ชุดฝกระบบการควบคุมอัตโนมัติพรอมโปรแกรม จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชุด
2.ชุดฝกระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบอัตโนมัติ จํานวน
ไมนอยกวา 4 ชุด
3.ชุดฝกระบบจายและเจาะชิ้นงาน จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
4.ชุดฝกปฏิบัติการคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานแบบ
ดิจิตอลพื้นฐาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด
5.ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัส จํานวน
ไมนอยกวา 8 ชุด
6.โปรแกรมควบคุมการทํางานแบบ SCADA สําหรับการเรียนรู
และใชงาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด
7.ชุดอุปกรณวิชั่นเซนเซอรสําหรับระบบตรวจจับภาพอัตโนมัติ
จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด
8.ชุดคอมพิวเตอรประมวลผลกลาง จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด
9.เครื่อง 3D ปริ้นเตอร
จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
รายละเอียดทั่วไป
•ชุดฝกทดลองที่นําเสนอตองผลิตขึ้นภายใตมาตรฐาน ISO หรือ
มาตรฐานสากลอื่น โดยแนบเอกสารประกอบมาพรอมกับการ
ยื่นซอง
•ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศพรอมแนบเอกสาร
ประกอบมาพรอมการยื่นซองเพื่อการบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ
•มีเอกสารประกอบการเรียนรูที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ที่มีเนื้อหาและรูปภาพที่ตรงกับชุดฝกที่นําเสนอ
•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณ
ั ฑ
เรียบรอยแลว
•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธที่จะขอเรียกดูครุภณ
ั ฑ
บางสวนหรือทั้งหมดเพื่อใหเปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง
รายละเอียดทางเทคนิค
1. ชุดฝกระบบการควบคุมอัตโนมัติพรอมโปรแกรม
จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ซึ่งแตละชุดจะประกอบดวยอุปกรณและหัวขอการเรียนรู ดังนี้
หัวขอการเรียนรู
•เรียนรูการตอวงจรเพื่อควบคุมระบบไฟฟาและกลไก
•ระบบการจายชิ้นงานเขาสูร ะบบสายพานอัตโนมัติ
•เรียนรูการตรวจจับวัตถุดบิ บนสายพาน
•เรียนรูการคัดแยกวัตถุดิบบนระบบสายพาน
รวมเงิน
(บาท)
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
•เรียนรูการประยุกตการทํางานของระบบสายพานรวมกับ
ตัวทํางานระบบนิวแมติกส
•เรียนรูการประยุกตการทํางานของระบบสายพานแบบ
อัตโนมัติ
•เรียนรูการควบคุมระบบสายพานดวย PLC
1.1 มีชุดสายพานพรอมชุดมอเตอรขับ จํานวนไมนอยกวา
1 ชุด
1.2มีชุดจายชิ้นงานวัตถุดิบ จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ประกอบดวย
1.2.1ชุดแม็กกาซีนใสชิ้นงาน ซึ่งสามารถบรรจุชิ้นงาน
ได ไมนอยกวา 5 ชิ้น
1.2.2กระบอกสูบสําหรับดันชิ้นงานออกจากแม็กกาซีน
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.2.3เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงการทํางานของ
กระบอกสูบ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.2.4ออปติคอลเซ็นเซอรเพื่อตรวจเช็คชิ้นงานใน
แม็กกาซีน จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.3 มีชุดอุปกรณตรวจจับเพื่อแยกประเภทชิ้นงานบน
สายพาน จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.4ชุดเสาไฟแสดงสัญญาณ แบบสามสี จํานวนไมนอยกวา
1 ชุด
1.5 มีชุดกระบอกสูบสําหรับดันชิ้นงานวัตถุดิบ พรอมชุด
ติดยึดบนสายพาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
1.6มีชุดสวานเจาะชิ้นงาน จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ประกอบดวย
1.6.1ชุดสวานไฟฟา จํานวนไมนอ ยกวา 1 ชุด
1.6.2กระบอกสูบแบบแกนคูส ําหรับยกสวาน ขึ้น-ลง
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.6.3 เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงการทํางานของ
กระบอกสูบ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.7มีชุดวาลวนิวแมติกสไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
ประกบดวย
1.7.1 วาลว 5/2 แบบสั่งงานดวยไฟฟาทัง้ สองดาน
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.7.2 วาลว 5/2 แบบสั่งงานดวยไฟฟา ดันกลับดวย
สปริง จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว
1.7.3 ฐานจายลมรวม จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.8 ที่อุปกรณ ไฟฟาแตละตัวมีขอตอสายไฟแบบสวมตอ
ไดไวขนาดมาตรฐาน 4 มม.
1.9 ชุดกรองและปรับระดับแรงดันลม
จํานวนไม
นอยกวา 1 ชุด
1.10 กลองใสชิ้นงานแยกประเภท 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 จํานวนไมนอ ยกวา 1 ชุด
ประกอบดวย
1.13.1 แผงอลูมิเนียมโปรไฟล สําหรับยึดติดอุปกรณ
ขนาดไมนอยกวา 300 x 600 มม.
1.13.2 ชุดโครงขาตั้ง แบบอลูมเิ นียมโปรไฟล จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชุด
1.13.3 มีลอ ที่สามารถล็อกได 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. สามารถสรางโมดูลสื่อการเรียนรูในรูปแบบ
Interactive ได
1.16.2. สามารถสรางและ Import ไฟลรปู ภาพ 3D
จากภายนอก เพื่อนํามาจําลองการทํางานรวมกับวงจรที่
ออกแบบขึ้นมา ได
1.16.3. สามารถเชื่อมตอตัวทํางานในระบบ Power
Fluid กับชุดกลไกเพื่อจําลองการทํางานรวมกันได
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 ของสัญลักษณเพื่อชวยในการ
ออกแบบไมนอยกวาดังนี้ Inverters, Logic Gates, FlipFlops, 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 ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน 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. สามารถสรางและจําลองการทํางานของ HMI
ในรูปแบบ 2D และ 3D ได
1.16.15. สามารถสรางและจําลองการทํางานของ
Control Panels ได
1.16.16. สามารถสรางและแกไขสัญลักษณของวาลว
และกระบอกสูบได
1.16.17. โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ OPC /
CAN Bus
1.16.18. โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ I/O
Interface kit
1.16.19. โปรแกรมมีฟงกชั่นที่ชวยในการคํานวณหา
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. สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพื่อ
ใชจําลองการทํางานได
1.16.24. มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพื่อใช
สําหรับประกอบการเรียนรู
1.16.25. ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting
Module เพื่อใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ
1.16.26. ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools
เพื่อชวยในการเรียนรู
1.16.27. ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาล
อกของอุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ
Bosch Rexroth หรือ Danfoss เปนตน
1.16.28. ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries
และ Modules ตาง ไมนอยกวาดังนี้ 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
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติตองมีใบแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย
จากบริษัทผูผ ลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศและใบรับรอง
มาตรฐาน ISO พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่นซอง
2.ชุดฝกระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบอัตโนมัติ จํานวนไม
นอยกวา 4 ชุด
2.1.เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพื่อการ
ประยุกตใชงานระบบ PLC
2.2.สามารถเรียนรูแยกประเภทชิน้ งานได 3 ประเภท
ไดแก สีแดง, สีดํา และ อลูมิเนียม
2.3.มีอุปกรณตรวจจับทางอุตสาหกรรมตางๆ ไมนอยกวา
3 แบบ ใหเลือกใชงาน
2.4.มีจุดเชื่อมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก
2.5. โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปร
ไฟล
2.6. มีชุดสายพานลําเลียงที่มีขนาดความยาวไมนอยกวา
600 มม. จํานวน 1 เสน พรอมมอเตอรขับแบบดีซี 24 โวลต
2.7. มีอุปกรณตรวจจับแบบ อินดักทีฟ ไมนอยกวา 1 ตัว
2.8. มีอุปกรณตรวจจับ แบบคาปาซิทีฟ ไมนอยกวา
1 ตัว
2.9.มีอุปกรณตรวจจับ แบบ ออปติคอล ไมนอยกวา
1 ตัว
2.10.มีอุปกรณตรวจจับแบบ หรีดสวิทช ไมนอยกวา 4
ตัว
2.11. มีสวิทชกดสั่งงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ตัว
2.12. มีสวิทชฉุกเฉิน จํานวนไมนอ ยกวา 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.มีจํานวนชิ้นงานทดสอบตางชนิด
จํานวนไม
นอยกวา 6 ชิ้น
3.ชุดฝกระบบจายและเจาะชิ้นงาน จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
3.1.เปนชุดฝกสําหรับประกอบการเรียนรูเพื่อการ
ประยุกตใชงานระบบ PLC
3.2.สามารถเรียนรูการควบคุมแบบลําดับในการจาย
ชิ้นงานออกจากแม็กกาซีน และ เจาะชิ้นงาน จากนั้นจึงดัน
ชิ้นงานออกจากตําแหนงเจาะ
3.3.มีจุดเชื่อมตอสายขนาดมาตรฐาน 4 มม.
3.4. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
3.5. โครงสรางโดยรวมของชุดฝกทําจากอลูมิเนียมโปร
ไฟล
3.6. สามารถทํางานรวมกับระบบสายพานคัดแยกวัตถุดิบ
อัตโนมัตไิ ด
3.7.มีแม็กกาซีนบรรจุชิ้นงานที่สามารถบรรจุชิ้นงานไดไม
นอยกวา 6 ชิ้น
3.8. มีหรีดสวิทช ไมนอยกวา 6 ตัว
3.9.มีวาลวปรับอัตราการไหล ไมนอยกวา 6 ตัว
3.10.มีกระบอกสูบดันชิ้นงานจากแม็กกาซีน ไมนอยกวา
1 ตัว
3.11.มีมอเตอรกระแสตรงขนาด 24 V เพื่อเจาะชิ้นงาน
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
3.12.มีกระบอกสูบแบบแกนคูเ พื่อเลื่อยนเจาะชิ้นงาน
จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
3.13.มีกระบอกสูบดันชิ้นงาน 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.มีจํานวนชิ้นงานทดสอบตางชนิด จํานวนไมนอย
กวา 6 ชิ้น
4.ชุดฝกปฏิบัติการคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานแบบ
ดิจิตอลพื้นฐาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด
โดยแตละชุดมีรายละเอียดไมนอยกวาดังนี้ :
4.1.มีจํานวนอินพุตแบบ 24 โวลต ดีซี จํานวนไมนอยกวา
18 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา 12 จุด
4.2.มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา 18 จุด และหลอดไฟ
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
LED เอาตพุตไมนอยกวา 12 จุด สําหรับใชในการทดสอบและ
แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC
4.3.มีเทอรมินอลเชื่อมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ
Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตรสําหรับเชื่อมตออุปกรณ
ภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได
4.4.มีหนวยความจําในการโปรแกรม ไมนอยกวา 10,000
สเตป (Step)
4.5.มีหนวยความจําขอมูล(Data Memory) ไมนอย
32,000 เวิรด (Word)
4.6.มีคําสั่งในการใชงาน ไมนอยกวา 450 คําสั่ง
4.7.มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพื้นฐานไม
นอย 0.55 ไมโครเซคคัน (us) ตอคําสั่ง
4.8.มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ
(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตัว
4.9.มีตัวหนวงเวลา (Timer) ไมนอ ยกวา 4,095 ตัว และ
ตัวนับไมนอยกวา 4,095 ตัว
4.10.สามารถรองรับการใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial
PLC Links เพื่อสงผานระหวาง PLC Master กับ PLC Slave
ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม และสามารถรับสงขอมูลระหวาง
PLC Master กับ PLC Slave ในรูปแบบเครือขายควบคุมการ
ทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Master สามารถรับสงขอมูล
กับ PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว
4.11. มีรีเลยสาํ หรับสงผานขอมูลระหวาง PLC Master
กับ PLC Slave เมื่อใชระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links
รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด
4.12. มีฟงกชันเวลา ไดแกวัน, เดือน, ป, ชั่วโมง, นาที,
วินาที เพื่อประยุกตใชงานในการเขียนโปรแกรมควบคุมการปดเปดตามวันและเวลาที่กําหนด
4.13. สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ
ภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ
4.14. สามารถรองรับระบบการเชื่อมตออุปกรณ
ภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU
4.15. PLC สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรต
สื่อสารแบบ USB
4.16. มีสายสําหรับเชื่อมตอการติดตอสือ่ สารกับ
ไมโครคอมพิวเตอร
4.17. มีซอตฟแวร(Software) ที่เขียนโปรแกรม PLC
และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC บน
ไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส
(Windows)
4.18. มีคูมือการใชงานและซอมบํารุง PLC พรอมคูมือ
การเรียนการสอนที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแนบ
ตัวอยางเอกสารประกอบมาพรอมกับการยื่นซอง
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
4.19. ชุดที่เสนอตองมีใบแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศและใบรับรอง
มาตรฐาน ISO พรอมแนบเอกสารประกอบพรอมการยื่นซอง
5.ชุดฝกปฏิบัติการควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัส จํานวนไม
นอยกวา 8 ชุด
โดยมีรายละเอียดไมนอยกวาดังนี้:
5.1.มีคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน UC1,CE,N,L,NEMA หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เปนที่ยอมรับ
5.2.มีหนาจอแสดงผลและสั่งงานเปนหนาจอสีแบบ STN
ขนาดไมนอยกวา 5.2 นิ้ว
5.3.มีความละเอียดของหนาจอไมนอยกวา 320x240 จุด
5.4.สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟกตางๆ
ได
5.5.สามารถแสดงสีของวัตถุบนหนาจอไดไมนอยกวา 256สี
5.6.สามารถแสดงสีของรูปภาพทีน่ ํามาใชรวมกับการเขียน
โปรแกรมไดไมนอยกวา 4,095 สี
5.7.มีหนวยความจําในการเก็บขอมูลโปรแกรมที่หนาจอไม
นอยกวา 20 เมกกะไบต
6.โปรแกรมควบคุมการทํางานแบบ SCADA สําหรับการเรียนรู
และใชงาน จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด
6.1.เปนซอตฟแวรสําหรับควบคุมการทํางาน,แสดงผล,
บันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
6.2.สามารถใชควบคุมการทํางานของ PLC ไดโดยไมจํากัด
เวลา
6.3.สามารถเขียนโปรแกรมบนหนาจอคอมพิวเตอรพรอม
กัน โดยไมจํากัดจํานวนเครื่อง
6.4.สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบตั ิการ
Window 2000, XP, NT
7.ชุดอุปกรณวิชั่นเซนเซอรสําหรับระบบตรวจจับภาพอัตโนมัติ
จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด ประกอบดวย
7.1.เซนเซอรสําหรับตรวจจับภาพอัตโนมัติ ประกอบดวย
ตัวกลอง และสายสัญญาณ จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
7.2.มีจํานวนพิกเซลไมนอยกวา 300,000 พิกเซล
7.3.สามารถตรวจจับในรูปแบบ Search, Area, Color ,
Edge Position, Edge Width, Labeling ใหเลือกรูปแบบการ
ใชงานเพื่อความสะดวกในการตรวจจับวัตถุ
7.4.มีชุดแหลงกําเนิดแสงในตัว เพือ่ ความสะดวกในการ
ใชงาน
7.5.สามารถรองรับการใชงานรวมกับซอตฟแวรบน
คอมพิวเตอรได ผานพอรตสื่อสารแบบ
Ethernet 100Base-TX/10Base-T
มีสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตออินพุตไมนอยกวา 7 จุด และ
เอาตพุตไมนอยกวา 3 จุด
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ที่

รายการ

1.49 เครื่องทํากลั่นน้ํา

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง

99,000

99,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดไมนอยกวา
1 TB
8.4 มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย
8.5 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
8.6 Keyboard / Mouse
8.7 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปที่เสนอ ตองมี
ตัวเครื่อง จอภาพ แปนพิมพ เมาส ภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน
9.เครื่อง 3D ปริ้นเตอร จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1.หลังการสงมอบผูเสนอราคาไดตอ งมีการฝกอบรมการใช
งานใหกับบุคลกรที่เกี่ยวของเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วัน
2.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
3.สงมอบครุภณ
ั ฑ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทั่วไป
1.เปนเครื่องกลั่นน้ําอัตโนมัติที่มีระบบกลั่นครั้งเดียว โดย
สามารถกลั่นน้ําไดไมนอย 4 ลิตร/ชั่วโมง แบบอัตโนมัติ
2.น้ําที่กลั่นไดมีคาความนําไฟฟาไมเกิน 2.3 ไมโครซีเมนต
ตอเซนติเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส
3.ระบบการทําระเหยของเครื่องกลั่น (Evaporator) ทํา
จากวัสดุโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลสสตีล
4.ระบบการควบแนนในการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา เปนชนิด
คอยลเย็นทําจากวัสดุโลหะไรสนิมสแตนเลส
5.ตัวเครื่องมีถังพักน้ําสําหรับเก็บน้ํากลั่น มีขนาดไมนอย
กวา 8 ลิตร ทําจากโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลส
6.ภายในตัวเครื่องมีขดลวดความรอนทําจากโลหะไรสนิม
ชนิดสแตนเลส
7.ตัวเครื่องมีวาลวปด-เปดสําหรับใหน้ําจากภายนอกเครื่อง
ผานเขาไปในตัวเครื่อง ซึ่งจะทํางานเมื่อทําการเปดระบบไฟฟา
เขาเครื่อง และจะหยุดการทํางานเมื่อน้ําในถังพักเต็ม
8.ตัวเครื่องมีสวิตซอัตโนมัตสิ ําหรับหยุดการทํางานของ
เครื่องเมื่อน้ํากลั่นในถังพักน้ําเต็มและเครื่องจะทํางานเองเมื่อ
น้ําในถังพักน้ําลดลง
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ที่

รายการ

1.50 เครื่องวัดบีโอดี

1.51 ชุดความตางศักย
ของตัวเก็บประจุ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง 120,000 120,000

1 ชุด

270,000 270,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
9.มีสวิตซตัดการทํางานเมื่อน้ําในระบบการทําระเหย มี
ระดับต่ํากวาที่กําหนด เพื่อปองกันตัวทําความรอนเสียหาย
10.มีสัญญาณไฟแสดงเตือนใหทําความสะอาดและเครื่อง
กลั่นจะหยุดทํางาน เมื่อตรวจพบระดับความไมบริสุทธิ์ของน้ํา
สูงเกินในระบบการทําระเหย
11.มีกอกระบายน้ําที่ไดจากการทําระเหยทิ้งทางดานขาง
เครื่องและมีทอระบายกาซคารบอนไดออกไซดออกทางสวน
ดานบนของตัวเครื่อง
12.เปนผลิตภัณฑของ ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ที่ได
มาตรฐาน ISO 9001
คุณลักษณะ
1.ประกอบดวยตูบมเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด
ในชวง 0 ถึงไมนอยกวา 45 องศาเซลเซียส
2.ภายในเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 50 ลิตร และมีชั้นวาง
ตัวอยางไมนอยกวา 2 ชั้น
3.มีจอแสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลข และมีคาความถูกตอง
ของอุณหภูมิไมสูงกวา + 0.5 องศาเซลเซียส
4.มีขวดสีชาสําหรับเก็บตัวอยางน้าํ สําหรับวัดคา BOD
5.ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
- สามารถวัดแรงดันไฟฟาสถิตบนแผนตัวเก็บประจุที่ขึ้นกับ
ระยะหางระหวางแผน
- สามารถวัดสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นในแผนตัวเก็บประจุโดยการใช
เครื่องวัดสนามไฟฟาได
รายละเอียดเฉพาะ
1.เครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply)
จํานวน 1 เครื่อง
1.1 เปนแหลงจายแรงดันไฟฟาทีม่ ีหนาจอแสดงผล
กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล LED
1.2 สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 0 โวลต
ถึง 20 โวลต และกระแสไฟฟา 0 แอมป ถึง 5 แอมป หรือดีกวา
1.3 สามารถปรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง
1.4 สามารถใชเปนแหลงจายแรงดันไฟฟาคงที่ที่มีการจํากัด
กระแสหรือใชเปนแหลงจายกระแสคงที่ที่จํากัดแรงดันไฟฟาได
2.แผนตัวเก็บประจุ จํานวน 1 ชุด
2.1แผนตัวเก็บประจุที่แยกออกจากกัน สามารถปรับและ
อานไดอยางละเอียดจากหนาจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส
ความละเอียด 1/10 มิลลิเมตร หรือดีกวา
2.2สามารถปรับชองวางระหวางแผนไดในชวง 0 ถึง 160
มิลลิเมตร หรือดีกวา
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รายการ

1.52 ชุดหองวิจัย
ปฏิบัติการจําลอง
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทาง
อุตสาหกรรม

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
2.3แผนตัวเก็บประจุสามารถปรับระหวาง 0 มิลลิเมตร
และ 20 มิลลิเมตรผานแกนหมุน
3.เครื่องวัดสนามไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
3.1 เปนเครื่องมือสําหรับการวัดความเขมสนามไฟฟาหรือ
ศักยไฟฟา
3.2 วัดแรงดันขาออกไดสูงสุด 10 โวลต หรือดีกวา
3.3 มีชวงการวัดดังนี้ 1 โวลต 100 โวลตตอเซนติเมตร 300
โวลตตอเซนติเมตร 1,000 โวลตตอ เซนติเมตร 10 โวลต 30
โวลต 100 โวลต 100 โวลต 300 โวลต 1,000 โวลต หรือดีกวา
4.มัลติมเิ ตอรแบบอนาล็อก 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.สายไฟสําหรับเชื่อมตอวงจรการทดลองจํานวน 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1.รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
2.เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO9001
1,200,000 1,200,000 คุณลักษณะ
ใน 1 ชุดประกอบดวย
1.โปรแกรมออกแบบและการเรียนรูระบบการผลิต จํานวนไม
นอยกวา 1 Licenses
2.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 10 Licenses
3.ชุดเครื่องประมวลผลแบบตั้งโตะ จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด
รายละเอียดทั่วไป
เปนโปรแกรมที่ถูกผลิตเพื่อฝกการออกแบบและจําลองระบบ
การผลิต การขนถายวัสดุ และการศึกษางานทางดานระบบ
วิศวกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม เชน
การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ การ
ออกแบบและการสรางงานในรูปแบบของชุดทดลองได
หลากหลายเพื่อการศึกษาขั้นตอนการทํางานดวยระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติและชุดโปรแกรมการกราฟฟคและ/หรือใน
รูปแบบของคําสั่งตางๆ
รายละเอียดทางเทคนิค
1.โปรแกรมออกแบบและการเรียนรูระบบการผลิต
จํานวนไมนอยกวา 1 Licenses
ชุดโปรแกรมจําลองสถานการณระบบการผลิต ซึ่ง
รวมเงิน
(บาท)
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
สามารถจําลองสถานการณ ประมวลผลแบบ Optimization
และเชื่อมโยงความสัมพันธของการออกแบบการผลิตเชิง
นโยบายและปฏิบตั ิการได ปฏิบัตกิ าร โดยภายในโปรแกรม
ประกอบดวย Libraries และ Modules ตางๆ ไมนอยกวา
รายการดังตอไปนี้
1.1.หนวยประมวลผลสามารถสรางความเชื่อมโยง
แบบจําลองในระดับกลยุทธและระดับปฏิบตั ิการผลิตได
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 ในรูปแบบแผนที่
ได
1.7.รองรับการคําสั่งเพิ่มเติมดวย JAVA และสามารถ
นําเสนอผานระบบ Web base ได
1.8.สามารถเขียน Function Chart และ Functing
Coding ไมจํากัดจํานวนคําสั่ง
1.9.มี Library แบบจําลองพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
ระบบการผลิตและโลจิสติกสได เชน Enterprise Library,
Pedestrian Library, Rail Yard Library และ Open
Custom Libraries
1.10 เปนโปรแกรมที่มลี ิขสิทธถูกตองตามกฎหมาย
1.11 บริษัทผูเ สนอราคาตองมีเอกสารและ CD
ประกอบการเรียนรูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มี เนื้อหาและ
รูปภาพตรงกับชุดฝกที่เรียนรู สามารถใชเปนคูมือประกอบการ
ฝกปฏิบัตไิ ด
2.โปรแกรมออกแบบและจําลองการทํางานระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม จํานวนไมนอยกวา 10 Licenses
2.1สามารถสรางโมดูลสื่อการเรียนรูในรูปแบบ
Interactive ได
2.2สามารถสรางและ Import ไฟลรูปภาพ 3D จาก
ภายนอก เพื่อนํามาจําลองการทํางานรวมกับวงจรที่ออกแบบ
ขึ้นมา ได
2.3สามารถเชื่อมตอตัวทํางานในระบบ Power Fluid กับ
ชุดกลไกเพื่อจําลองการทํางานรวมกันได
2.4สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฮดรอ
ลิกสได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน ISO 1219-1 และ 12192
2.5สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรนิวแม
ติกสได
2.6สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
แอลซีตามมาตรฐาน IEC ได
2.7สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
แอลซี ยี่หอ Allen Bradley ได
2.8สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรมพี
แอลซี ยี่หอ Siemens ได
2.9สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอล
ได โดยตองมี Library ของสัญลักษณเพื่อชวยในการออกแบบ
ไมนอยกวาดังนี้ Inverters, Logic Gates, Flip-Flops,
Counters, Shift Registers, Comparators, Switches,
LEDs, 7-bar Display, Decoders, Multiplexers
2.10สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
แบบ One-line ได
2.11สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
AC และ DC ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ NEMA ได
2.12สามารถเขียนและจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา
ควบคุมได ดวยสัญลักษณตามมาตรฐาน IEC และ JIC
2.13สามารถเขียนและจําลองการทํางานของโปรแกรม
SFC หรือ GRAFCET ได
2.14สามารถสรางและจําลองการทํางานของ HMI ใน
รูปแบบ 2D และ 3D ได
2.15สามารถสรางและจําลองการทํางานของ Control
Panels ได
2.16สามารถสรางและแกไขสัญลักษณของวาลวและ
กระบอกสูบได
2.17โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ OPC / CAN Bus
2.18โปรแกรมรองรับการเชื่อมตอกับ I/O Interface kit
2.19โปรแกรมมีฟงกชั่นที่ชวยในการคํานวณหาขนาดของ
อุปกรณ(Component Sizing)
2.20โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานไดในรูปแบบ
Dynamic, Realistic และ Visual Simulation ได
2.21โปรแกรมสามารถแสดงการทํางานของวงจรและ
อุปกรณในรูปแบบภาพตัด(Cross-Section) ได
2.22โปรแกรมสามารปรับเวลา Time Step ในการจําลอง
ไดตั้งแต 10 มิลลิวินาที จนถึง 0.1 มิลลิวินาที
2.23สามารถปรับคาพารามิเตอรของอุปกรณเพื่อใช
จําลองการทํางานได
2.24มี Virtual Systems ในรูปแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
ประกอบการเรียนรู
2.25ภายในโปรแกรมตองมี Troubleshooting Module
เพื่อใชในการกําหนดบกพรองของตัวอุปกรณ
2.26ภายในโปรแกรมตองมี Diagnostic Tools เพื่อชวย
ในการเรียนรู
2.27ภายในโปรแกรมตองมีรายละเอียดแคตตาลอกของ
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
อุปกรณไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม เชน Eaton หรือ Bosch
Rexroth หรือ Danfoss เปนตน
2.28ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ
Modules ตาง ดังนี้
•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
2.30มีเอกสารคูมือประกอบการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยแนบมาพรอมกับการยื่นซอง
2.31เปนระบบโปรแกรมที่ตองใชงานรวมกับ Hard lock
หรือระบบอื่นที่ปลอดภัยตอการสูญเสียหรือสูญหายของ
โปรแกรม
2.32เปนโปรแกรมทีผ่ ลิตจากบริษทั ที่ไดรับรองมาตรฐาน
ISO พรอมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาพรอมกับการยื่นซอง
2.33เปนโปรแกรมทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอม
หนังสือตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศแนบมาพรอมกับการยืน่ ซอง
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 นิ้ว
3.5DVD-RW หรือดีกวา
3.6มี Port ทั้งแบบ Serial Port, USB
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รวมเงิน
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1.53 ตูบมเพาะเชื้อ

1 ตู

95,000

95,000

1.54 ชุดความตางศักย
วิกฤต

1 ชุด

290,000 284,500

ลําดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
3.7มีอุปกรณ Mouse , Keyboard
3.8มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป
รายละเอียดอื่นๆ
1.บริษัทผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายภายในประเทศ จากบริษัท ผูผลิต พรอม
เอกสารใบงานประกอบการใชงาน
2.ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธที่จะขอเรียกดูครุภณ
ั ฑหรือ
ตัวอยาง สื่อการเรียนการสอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด
ประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกตองตามรายละเอียดทุก
ประการ
คุณลักษณะ
1.เปนตูควบคุณอุณหภูมิตั้งแต 0 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศา
เซลเซียส
2.มีความจุของตูไมนอยกวา 145 ลิตร
3.โครงสรางตูภายในทําจากสแตนเลสเกรดไมเปนสนิม ทนตอ
การกัดกรอนสูง
4.สามารถควบคุมอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส (เมื่อ
อุณหภูมหิ องไมเกิน 25 องศาเซลเซียส) ถึง 70 องศา
เซลเซียส
5.โดยมีความคาดเคลื่อนไมเกิน + 0.2 องศาเซลเซียส ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
6.มีความแตกตางกันระหวางอุณหภูมิภายในตูไมเกิน + 0.5
องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
7.มีพัดลมสําหรับกระจายความรอนใหทั่วตู
8.สามารถตั้งเวลาสูงสุดไมนอยกวา 99 นาที : 59 วินาที , 99
ชั่วโมง : 59 นาที และแบบตอเนือ่ ง
9.มีประตูมีไมนอยกวา 2 ชั้น ประตูในทําจาก Glass door
คุณลักษณะ
รายละเอียดทั่วไป
สามารถทดลองศึกษาเกี่ยวกับการหาศักยวิกฤติ (Critical
Potentials) ของอะตอมของ ฮีเลีย่ มได
รายละเอียดเฉพาะ
1.หลอด Critical Potential จํานวน 1 หลอด
1.1.ความตางศักยที่ใสแคโทด (UF) นอยกวาหรือเทากับ 3
โวลต และกระแส (IF) นอยกวาหรือเทากับ 1.3 แอมป
1.2.ศักยขั้วแอโนด (UA) นอยกวาหรือเทากับ 60 โวลต
กระแสขั้วแอโนด (IA) นอยกวาหรือเทากับ 10 มิลลิแอมป
1.3.ศักยที่ตัวเก็บ (Collector Voltage, UC) ไมนอยกวา
1.5 โวลต
1.4.กระแสที่ตัวเก็บ (Collector Current, IC) นอยกวา
หรือเทากับ 200 พิโคแอมป
2.ฐานตั้งหลอด จํานวน 1 อัน
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2.1สามารถใชกับหลอดอิเล็กตรอนแบบตางๆ ได
2.2มีขั้วตอขนาด 4 มิลลิเมตร จํานวน 5 ขั้วพรอม
Cathode protection switch
3.เครื่องควบคุมหลอด Critical Potential จํานวน 1 เครื่อง
3.1.ภายในมีเครื่องขยาย Pico-ammeter เพื่อขยาย
กระแสจากขั้วแอโนด
3.2.สามารถตอสัญญาณออกเพื่อใชกับ เครื่องบันทึก XY
หรือออสซิสโลสโคปได
3.3.ชองรับสัญญาณกระแสขั้วแอโนดเขาแบบ BNC
3.4.สัญญาณขาออก
3.4.1.หลอด ศักยเรง แบบฟนปลา (Sawtooth
acceleration) 0 โวลต ถึง 60 โวลต 20 เฮิรต
3.4.2.แบบเร็ว และชา ศักยของสัญญาณ 0 โวลต
ถึง 1 โวลต
3.4.3.กระแสแอโนด 0 ถึง 1 โวลต
4.เครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply)
จํานวน 1 เครื่อง
4.1เปนแหลงจายแรงดันไฟฟาที่มหี นาจอแสดงผล
กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล LED
4.2สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรงไดในชวง 0 โวลต
ถึง 20 โวลต และกระแสไฟฟา 0 แอมป ถึง 5 แอมป หรือดีกวา
4.3สามารถปรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง
4.4สามารถใชเปนแหลงจายแรงดันไฟฟาคงที่ที่มีการ
จํากัดกระแสหรือใชเปนแหลงจายกระแสคงที่ที่จํากัด
แรงดันไฟฟาได
5.อุปกรณอินเตอรเฟสแบบแสดงผลในตัวสําหรับตอกับ
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
5.4มีชองสัญญาณเขาแบบดิจติ อล 4 channels สามารถ
รับสัญญาณแบบ TTL ไดและมีอัตราการสุมตัวอยางสูงสุดที่
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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1.55 ชุดฝกระบบ
เซนเซอรพื้นฐานขั้นสูงในงาน
อุตสาหกรรม

จํานวน/
หนวยนับ

1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
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5.7มีชองวัดศักย ชวงการวัด ±200 mV, ±2V, ±20V
แบบ 4-mm safety socket จํานวน 2 ชอง
5.8เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย 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.มัลติมเิ ตอรแบบดิจติ อล (Digital Multimeter)
จํานวน 1 เครื่อง
6.1เปนเครื่องมือสําหรับวัดสัญญาณทางไฟฟาแบบดิจติ อล
สามารถวัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาความตานทานไฟฟา
ความถี่ ความจุไฟฟา และอุณหภูมิได นอกจากนี้ยังสามารถ
ทดสอบไดโอด และความตอเนื่องได
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
6.8สามารถวัดคาความจุไฟฟาไดในชวง 40 นาโนฟารัด
ถึง 100 ไมโครฟารัด หรือดีกวา
6.9สามารถวัดคาอุณหภูมไิ ดในชวง -20 องศา ถึง 760
องศา หรือดีกวา
7.เครื่องออสซิลโลสโคปแบบ USB
จํานวน 1 เครื่อง
8.สายไฟสําหรับตอวงจรชุดทดลอง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1.รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
2.เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา โดยผูผลิตที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO9001
1,200,000 1,200,000 คุณลักษณะ
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
•ชุดฝกปฏิบัติการที่นําเสนอจะตองครอบคลุมและสามารถ
เรียนรูเ กี่ยวกับระบบเซนเซอรพื้นฐาน-ขั้นสูงในงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองมีการออกแบบระบบปองกันอันตรายอัน
จากการเรียนรูทั้งในสวนของตัวเครื่องจักรและผูปฎิบัติการ
•ชุดฝกปฏิบัติการสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย
รวมเงิน
(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 208
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
สะดวก และปลอดภัย
•มีอุปกรณ ครบถวนสามารถปฏิบตั ิงานไดตามเอกสารการ
เรียนรูที่ประกอบมากับชุดฝก
•ชุดฝกทดลองที่นําเสนอตองผลิตขึ้นภายใตมาตรฐาน ISO
หรือมาตรฐานสากลอื่น โดยแนบเอกสารประกอบมาพรอมกับ
การยื่นซอง
•ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศพรอมแนบเอกสาร
ประกอบมาพรอมการยื่นซองเพื่อการบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ
•มีเอกสารประกอบการเรียนรูที่เปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาและรูปภาพที่ตรงกับชุดฝกที่นําเสนอ
•ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับ
คณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 วันหลังสงมอบครุภณ
ั ฑ
เรียบรอยแลว
•ทางคณะกรรมการทรงไวซึ่งสิทธที่จะขอเรียกดูครุภณ
ั ฑ
บางสวนหรือทั้งหมดเพื่อให เปนไปตามความถูกตองของ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดลอง
คุณสมบัติทางเทคนิคเฉพาะครุภณ
ั ฑ
1.ชุดฝก ระบบเซนเซอรพื้นฐาน-ขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1.1อุปกรณขยายสัญญาณแบบ Amplifier (ออปแอมป)
จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
•เปนวงจรขยายสัญญาณและวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ
•มีวงจรการเรียนรูออปแอมปไมนอ ยกวา 2 วงจร
•สามารถเรียนรูวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟส
วงจรขยายแบบกลับเฟส
•วงจรขยายผลตาง วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ได
1.2อุปกรณแปลงสัญญาณ A/D Converter จํานวนไม
นอยกวา 4 ชุด
•มีวงจรแปลงสัญญาณจากอะนาล็อกเปนดิจิตอลแบบ
Successive type หรือดีกวา
•สามารถรับสัญญาณอินพุตแบบอะนาล็อก ที่ 0-10 โวลท
ดีซี
•สัญญาณเอาทพุตเปนแบบดิจติ อล มีระดับสัญญาณ
ทีทีแอลไมนอยกวา 8 บิต
•สามารถรับสัญญาณอินพุตที่ระดับสัญญาณทีทีแอลขนาด
ไมนอยกวา 8 บิต
•สัญญาณเอาทพุตเปนแบบแบบอะนาล็อก ที่ 0-10 โวลท
ดีซี
•รองรับแรงดันอินพุตไฟสลับที่ 220 โวลท 50/60 เฮิรต
1.3 เซนเซอรวัดอุณหภูมิ จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
•มีวงจรการตรวจจับแบบ Wheatstone Bridge หรือ
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ดีกวา
•มีวงจรสรางอุณหภูมิสําหรับการทดลอง โดยใช Heater
ในการสรางความรอน และมีพัดลมในการสรางความเย็น
•มีวงจรการควบคุม Heater แบบ H-Level โดยใชไฟ
กระแสตรง
•มีวงจรควบคุม Cooler แบบ H-Level โดยใชไฟ
กระแสตรง
•มีอุปกรณเซนเซอร เทอรโมคับเปล และเทอรมสิ เตอร
1.4โฟโตเซนเซอร จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
•มีระยะการตรวจจับที่ 0-5 mm หรือดีกวา
•มีอุปกรณเซนเซอรแบบ แอลอีดี หรือ โฟโตทรานซิสเตอร
หรือ ซีดีเอส
1.5 โรเทชั่นเซนเซอรจํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
• มีแรงดันอินพุตแบบดีซี 5 โวลต หรือดีกวา
•มีรูปแบบสัญญาณรูปคลื่นเอาทพตุ แบบ Square Wave
1.6อุลตราโซนิกสเซนเซอร จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
•มีคาความถี่ในการทํางานที่ไมนอยกวา 10 KHz หรือ
ดีกวา
1.7แกสเซนเซอร จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด
•สามารถตรวจจับแกส LPG หรือ LNG หรือ Methane
ได
•มีชนิดของเซนเซอรแบบ TGS-813(FIGARO) หรือดีกวา
1.8เซนตเซอรตรวจวัดความชื้น จํานวนไมนอยกวา 4
ชุด
•สามารถทํางานที่อุณหภูมไิ มนอยกวา 0-40 องศา
เซลเซียส
•มีชนิดของเซนเซอรแบบ SYH-2
•รองรับแรงดันอินพุตแบบดีซี +- 15 โวลท 1 แอมป
1.9 Pressure /Proximity /Hall Sensor จํานวนไม
นอยกวา 4 ชุด
1.9.1Pressure Sensor
-มีระดับชวงการวัดทีไ่ มนอยกวา 0-0.5 kg/cm² หรือ
ดีกวา
-รองรับอินพุตสูงสุดไมนอยกวา 1 kg/cm²
-แรงดันเอาทพุตที่ 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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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

24 โวลท

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1.10.1 Reed Switch
-มีหนาสัมผัสแบบ SPST
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานที่กระแสสูงสุด 0.1 แอมป

1.10.2 Mercury Switch
-มีหนาสัมผัสแบบ SPST
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานที่กระแสสูงสุด 1 แอมป
250 โวลท
1.10.3 Limit Switch
-มีหนาสัมผัสแบบ SPDT
-มีหนาสัมผัสสามารถใชงานที่กระแสสูงสุด 2 แอมป
250 โวลท
1.10.4 Linear Movement
-มีระยะทางการเคลื่อนที่ไมนอยกวา 50 mm หรือ
ดีกวา
-มีชุดขับมอเตอรที่ความเร็วไมนอยกวา 0-10 rpm
หรือดีกวา
1.10.5 รองรับแรงดันอินพุตแบบดีซี +- 15 โวลท
1 แอมป
1.11 ชุดโปรแกรมประกอบการใชงาน จํานวนไมนอยกวา
1 ชุด
1.11.1. ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปที่เสนอตองไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
1.11.2. ภายในโปรแกรมประกอบดวย Libraries และ
Modules ตางๆ ดังนี้
•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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ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.56 เครื่องวัดคาของแข็ง 1 เครื่อง
ที่ละลายรวม

16,400

16,400

1.57 เครื่องปนเหวี่ยง
ชนิดความเร็วสูง
ขนาดเล็ก

80,000

80,000

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1 เครื่อง

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
•APIs / Script Language
•Didactic Support
•Teachware
1.11.3. บริษัทผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการ
เปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผ ลิตหรือตัวแทนจําหนายใน
ประเทศ พรอมแนบเอกสารดังกลาวมาพรอมวันที่ยื่นซองสอบ
ราคา
1.11.4. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารคูม ือ
ประกอบการเรียนรูที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาพรอม
กับเอกสารยื่นซองสอบราคา
1.11.5. มีวีดีโอสาธิตการใชงานพรอมแนบมากับการ
ยื่นซอง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
1.11.6. คูมือประกอบการเรียนรูภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษพรอมแนบมากับการยื่นซอง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
รายละเอียดอื่นๆ
1.ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
2.สงมอบครุภณ
ั ฑ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
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. สามารถทําการคาลิเบรทได
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน
10. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป
คุณลักษณะ
1. เครื่องปนเหวี่ยงตะกอนขนาดเล็ก ใชกับ fixed-angle rotor
สําหรับหลอดขนาด 1.5 และ 2.0 มิลลิลิตร
2. ตั้งความเร็วรอบไมนอยกวา 14,000 rpm และตั้งความเร็ว
รอบแบบ ref (g-force) ไดไมนอยกวา 15,000xg
3. สามารถเลือกไดทั้งการตั้งระบบความเร็วทั้งคา rpm และ
ref
4. สามารถตั้งเวลาการปนนอยสุดได 30 วินาที และสูงสุด
มากกวา 9 ชั่วโมง หรือแบบไมกําหนดเวลา
5. ฝาเครื่องเปดอัตโนมัติหลังเสร็จการทํางาน
6. สามารถปนระยะสั้นได โดยการกดปุมหนาเครื่อง
7. มีอัตราเรงถึงความเร็วสูงสุดใชเวลาไมนอยกวา 15 นาที และ
อัตราหนวงจากความเร็วสูงสุดจนกระทั้งหยุดปนใชเวลานอย
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.58 เครื่องผสม 20 ลิตร

1 เครื่อง

85,000

85,000

1.59 ตูเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย แบบที่
2

2 ตู

15,000

30,000

ลําดับ
ที่

รายการ

1.60 เครื่องวัดการ
ดูดกลืนเเสง

1 เครื่อง 320,000 320,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
กวา 20 วินาที
8.หัวปนและฝาหัวปนสามารถนําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 21
องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที
9. เปนผลิตภัณฑจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องผสมอาหารขนาดไมนอ ยกวา 20 ลิตร
2.ตัวเครื่องทําดวยเหล็กหลอพนเคลือบทั้งตัว ไมเปนสนิม
3.มีถังผสมแบบสแตนเลส สามารถถอดลางได จํานวน 1 ใบ
4.มีหัวตีถอดเปลี่ยนไดตามลักษณะการใชงาน 3 แบบ คือ
ตะกรอ ตะขอ และใบโพธิ์ อยางละ 1 อัน
5.สามารถปรับความเร็วไดไมนอยกวา 3 ระดับ
6.ที่ตัวเครื่องมีปุมเปดปดเครื่อง คันเกียร กานโยกยกถังขึ้นลง
7.มีสายไฟและปลั๊กเสียบ
8.เปนระบบสายพานขับเฟอง
9.ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1/2 แรงมา
10.ใชไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
11.รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
12.มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จาก
กระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง
13.มีหนังสือสํารองอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จากบริษัท
เจาของผลิตภัณฑโดยตรง เพื่อประโยชนในการบริการหลังการ
ขาย
คุณลักษณะ
1. มีขนาดความจุไมนอยกวา 300 ลิตร
2. ประตู เปนบานกระจก
3. สามารถทําความเย็นภายในตูไ ดตั้งแต +2 ถึง +10 องศา
เซลเซียส
4. ระบบน้ําทิ้งระเหยอัตโนมัติ (Self-Evaporating)
5. เปนระบบไมมีน้ําแข็งเกาะ (No Frost)
6. รับประกัน 1 ป
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง โดยใชชวงแสง
มองเห็น (visible light) และแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet,
UV)
2.วัดดวยระบบลําแสงแบบ dual beam
3.สามารถเลือกความยาวคลื่นแสงในชวงความยาวคลื่นตั้งแต
190 – 1100 นาโนเมตร
4.มีชองใสตัวอยางไมนอยกวา 5 ชอง
5.มีจอแสดงผลที่สามารถแสดงผลเปนคาตัวเลขหรือกราฟได
6.สามารถรายงานผลไดเปนคาการดูดกลืนแสง (Absorbance),
คารอยละของการสองผานสารตัวอยาง (Transmittance), คา
ความเขมขนของสารตัวอยาง
7.สามารถสรางกราฟมาตรฐานได
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.61 ตูอบลมรอน

1 เครื่อง

75,000

75,000

1.62 เตาความรอนแบบ
ดิจิตอล

1 เครื่อง

25,000

25,000

ลําดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
8.สามารถสแกนหาชวงความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับสาร
ตัวอยางได
9.สามารถจัดเก็บขอมูลหรือมีชองทางสงออกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอร
10.มีหลอดใสสารตัวอยางทําจากควอทซไมนอยกวา 4 หลอด
11.ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานการผลิต ISO
12.ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1. เปนตูอบลมรอนขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลิตร
2. ภายในตูทําดวยสแตนเลส มีขนาดไมนอยกวา
500x400x400 มิลลิเมตร (กวางxสูงxลึก)
3. มีขดลวดนําความรอนฝงในตูยดึ ติดกับผนังดานใน
4. สามารถตั้งอุณหภูมิไดครอบคลุมในชวง 10-250 องศา
เซลเซียส
5. สามารถปรับอุณหภูมิ เวลาในการทํางานได และตั้งคาคาลิ
เบรทได
6. หัววัดอุณหภูมเิ ปนแบบ PT 100 มีความแมนยําและ
เที่ยงตรงสูง
7. มีชั้นวางที่ทําดวยสแตนเลสเปนแบบตะแกรง โดยสามารถ
ปรับระดับได
8. มีประตู 1 บานเปนประตูทึบ ทําดวยสแตนเลส
9. เมื่อเกิดเหตุผดิ ปกติเครื่องจะตัดระบบการทํางาน
10. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1. เปนเครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน ทําดวยวัสดุที่
ทนตอการติดไฟ
2. ตัวเครื่องถูกออกแบบใหเปน Sealed Housing ปองกัน
สารละลายและไอสารทําลายมอเตอร
3. แผนใหความรอนทําดวยโลหะซิลูมินเคลือบดวยเซรามิก
4. แผนใหความรอนมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 140
มิลลิเมตร
5. หมุนแมเหล็กดวยมอเตอร สามารถปรับความเร็วไดอยู
ในชวง 100-1000 รอบตอนาที
6. ลวดใหความรอน สามารถทําใหแผนความรอนมีอุณหภูมสิ ูง
ไมนอยกวา 250 องศาเซลเซียส
7. มีหนาจอแสดงคาความเร็วรอบและอุณหภูมเิ ปนตัวเลข
ดิจิตอล
8. สามารถกวนน้ําไดไมนอยกวา 15 ลิตร และรับน้ําหนักไดไม
นอยกวา 15 กิโลกรัม
9. มีระบบตัดการทํางานเมื่อเกิดการลัดวงจร
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ลําดับ
ที่

รายการ

1.63 เครื่องเขยา
สารละลายชนิด
หมุนรอบ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 เครื่อง

45,000

45,000

1.64 เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวย 1 เครื่อง 178,000 178,000
แรงดันไอน้ํา

1.65 เครื่องปนเหวี่ยงหนี
ศูนย

1 เครื่อง

63,000

63,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
10. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
11. ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO
คุณลักษณะ
1.เครื่องเขยาแบบแนวราบสามารถเขยาแบบตามเข็มหรือทวน
เข็มนาฬิกาได
2.มีหนาจอแสดงผลการตั้งคาความเร็วรอบ
3.สามารถปรับความเร็วในการเขยาไดไมนอยกวา 180 รอบตอ
นาที (rpm) โดยสามารถปรับไดครั้งละ 1 รอบตอนาที (rpm)
4.ถาดรองรับการเขยามีขนาดไมนอ ยกวา 26 x 26 เซนติเมตร
และทําจากวัสดุปองกันการเกิดสนิมและมีน้ําหนักเบา
5.มี flask holder ไมนอยกวา 8 อัน
6.สามารถตั้งเวลาในการเขยาหรือตั้งคาใหเขยาตลอดเวลาได
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยแรงดันไอน้ําชนิดตั้งพื้น
2.หองนึ่งภายในมีความจุมากกวา 50 ลิตร และเปนวัสดุชนิด
เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel)
3.ฝาปดมีระบบ lock อยูดานบน และทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
(Stainless steel)
4.สามารถปรับตั้งอุณหภูมสิ ําหรับฆาเชื้ออยูในชวง 100 – 135
องศาเซลเซียส (+ 10 องศาเซลเซียส)
5.สามารถปรับตั้งอุณหภูมสิ ําหรับอุนตัวอยางไดไมต่ํากวา 45
และไมสูงกวา 80 องศาเซลเซียส
6.สามารถตั้งเวลาการทํางานไดในชวง 1 นาทีถึงไมนอยกวา
240 นาที
7.มีมาตรวัดแรงดัน และระบบระบายแรงดันไอน้ําออกจากถัง
หลังจากการฆาเชื้อโดยอัตโนมัติ
8.มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือนเมื่ออุณหภูมิและความ
ดันภายในเครื่องผิดปกติ
9.มีถังสําหรับรองรับไอน้ําที่เกิดจากการนึ่งดวยแรงดันสูง
10.มีตะกราทําจากเหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) สําหรับ
ใสของเพื่อนึ่งฆาเชื้อไมนอยกวา 2 ใบ
11.บริษัทที่ผลิตตองไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO
คุณลักษณะ
1.เปนเครื่องปนเหวี่ยงเปนแบบตั้งโตะเพื่อทําใหสารตกตะกอน
2.สามารถปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 6,000
รอบตอนาที และมีคาแรงเหวีย่ งหนีศูนยกลางไมนอยกวา
3,461 xg
3.สามารถใชไดกับหลอดปนเหวี่ยงที่มีขนาดความจุไมนอยกวา
10 มิลลิลติ ร
4.สามารถปรับตั้งคาความเร็วรอบ และเวลาได โดยมี
จอแสดงผล
5.สามารถตั้งเวลาในการปนเหวี่ยงไดเปนชวงกวาง โดยสามารถ
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.66 เตาเผาความรอนสูง

1 เครื่อง 150,000 150,000

1.67 เครื่องวัดความนํา
ไฟฟา

1 เครื่อง

19,000

19,000

1.68 เครื่องวัดคาความ
ขุน

1 เครื่อง

78,500

78,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ปนแบบตอเนื่อง หรือตั้งคาการหยุดปนเปนชวงๆ ได
6.มีระบบความปลอดภัยในการเปด-ปด ฝาเครื่อง และมีการ
แสดงผลเมื่อเครื่องผิดปกติ
7.ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO
คุณลักษณะ
1. เปนเตาเผาสําหรับการเผาตัวอยางที่เปนสารอินทรีย สารอนิ
นทรีย และอื่นๆ
2. มีขนาดความจุไมนอยกวา 9 ลิตร
3. สามารถตั้งอุณหภูมิไดไมนอยกวา 1,100 องศาเซลเซียส
4. มีหนาจอแสดงผลเปนดิจิตอล
5. ภายในตูมีฉนวนกันความรอน
6. สามารถตั้งเวลาในการเพิ่มของอุณหภูมิและการคงคางของ
อุณหภูมไิ ด
7. มีชองระบายควันที่เกิดจากการเผาตัวอยาง
8. มีระบบปองกันถาเปดประตูเครือ่ งขณะใชงานจะตัดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ
9. ไดรับมาตรฐาน ISO และมีศูนยบริการหลังการขาย
10. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา
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. สามารถทําการคาลิเบรทได
8. มีระบบปดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไมใชงาน
9. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลน
10. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป
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. สามารถทําการคาลิเบรทได
8. มีหนาจอแสดงผลเปนดิจิตอล
9. มีโหมดการอานคาใหเลือกใชงานในโหมดปกติ โหมดคาเฉลี่ย

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 216
ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1.69 อางควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง
แบบน้ําวน

49,000

49,000

1.70 ตูบมเชื้อ

1 เครื่อง

70,000

70,000

1.71 ตูควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับทํา
Hybridization
(Hybridization
oven)

1 เครื่อง 250,000 250,000

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
และโหมดการอานคาอยางรวดเร็ว
10. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
11. ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO
คุณลักษณะ
1.เปนอางน้ําควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลิตร
2. ภายในและภายนอกทําดวยวัสดุปองกันการเกิดสนิมและ
ปองกันความรอน
3.สามารถทําอุณหภูมิน้ําภายในอางไดตั้งแต 5 องศาเซลเซียส
ถึงไมนอยกวา 90 องศาเซลเซียส
4.มีหนาจอแสดงอุณหภูมิภายในอาง และอุณหภูมิที่ตั้งคา
5.มีสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในมีความผิดปกติ และเมื่อ
ระดับน้ําต่ําหรือสูงเกินมาตรฐาน
6.มีฝาปดทําดวยวัสดุทนนความรอนและปองกันการเกิดสนิม
7.เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO
8.ไดรับมาตรฐานการผลิตจากประเทศในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1. เปนตูเพาะเลี้ยงเชื้อขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลิตร
2. ภายในตูทําดวยสแตนเลส มีขนาดไมนอยกวา
500x400x400 มิลลิเมตร (กวางxสูงxลึก)
3. มีขดลวดนําความรอนฝงในตูยดึ ติดกับผนังดานใน
4. สามารถตั้งอุณหภูมิไดครอบคลุมในชวง 10-75 องศา
เซลเซียส
5. สามารถปรับอุณหภูมิ เวลาในการทํางานได และตั้งคา
คาลิเบรทได
6. หัววัดอุณหภูมเิ ปนแบบ PT 100 มีความแมนยําและ
เที่ยงตรงสูง
7. มีชั้นวางที่ทําดวยสแตนเลสเปนแบบตะแกรง โดยสามารถ
ปรับระดับได
8. มีประตู 2 ชั้น ชั้นนอกเปนประตูทึบ ชั้นในเปนบานกระจกใส
9. เมื่อเกิดเหตุผดิ ปกติเครื่องจะตัดระบบการทํางาน
10. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
11. ไดรับมาตรฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ
1.เปนตูอบควบคุมอุณหภูมิสําหรับการทํา Hybridization
2.มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแมนยํา ควบคุมอุณหภูมิในชวง
5 จนถึงอยางนอย 80 องศาเซลเซียส
3.สามารถปรับลด-เพิ่ม อุณหภูมไิ ดทีละไมเกิน 0.5 องศา
เซลเซียส
4.สามารถปรับตั้งการหมุนไดไมนอ ยกวา 35 รอบตอนาที
(rpm)
5.มีแกนหมุนที่สามารถใสขวด Hybridization ไดไมนอยกวา
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ลําดับ
ที่

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ

รวม

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

6 ขวด
6.มีหนาจอแสดงอุณหภูมิ และความเร็วรอบในการหมุน
7.มีขวดแกวสําหรับการทํา Hybridization
8.มีระบบปองกัน การเปด-ปดประตู, อุณหภูมไิ มปกติ
9.เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
25,756,000
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161433102300 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
2,949,000 บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเปนหลักสูตรใหม เริ่มเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนปพุทธศักราช
2557 มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูวิทยาศาสตรประยุกตดานการผลิตพืชเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคม เพื่อใหการ
ผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาฯ จําเปนตองมีหองปฏิบัติการเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนดาน
การเรียนการสอนปฏิบัติการของนักศึกษาและการทําวิจัยของคณาจารย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอปรับปรุง
หองปฏิบัติการกลาง หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา เพื่อใชในการปฏิบัติการของ
สาขาวิชาฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีผลิตพืช
2. เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
3. เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงป.
 สกอ.
องคประกอบที่ 6 ตัวบงชี้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1
มีหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
3
และหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมกับ
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในแตละดาน

หนวยนับ
หอง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีหองปฏิบัติการกลางสําหรับทําการทดลองศึกษาวิจัยในศาสตรทางดานการเกษตร
และทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืช สามารถฝกหัด และใชอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการได
อยางคุนชิน และเปนศักยภาพของอาจารยในการใชทําการวิจัย
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)

เบิกจายรอยละ 36 เปนเงิน
เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน
เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน
เบิกจายรอยละ 18 เปนเงิน

1,061,640
678,270
678,270
530,820

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กําหนดราคากลาง
ทําสัญญา
เริ่มตนโครงการ และจายเงินงวดแรก 36 %
ดําเนินโครงการ(ตอ) จายเงินงวด 2 จํานวน 23 %
ดําเนินโครงการ(ตอ) จายเงินงวด 3 จํานวน 23 %
ดําเนินโครงการ(ตอ) จนสิ้นสุดโครงการและ จายเงินงวด
4 (งวดสุดทาย) จํานวน 18 %
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1,061,640 1 งาน 1,061,640

ปริมาณ งบประมาณ
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

678,270
678,270
530,820

1 งาน

2,949,000

1 งาน

1 งาน

1,061,640

1 งาน

678,270

678,270

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 งาน
1 งาน

678,270
678,270

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 งาน

530,820

1 งาน

530,820
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
งบลงทุน
1.1 คาสิ่งกอสราง
สิ่งกอสรางปเดียว
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลาง
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
2,949,000
2,949,000
2,949,000
2,949,000
2,949,000

2,949,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีห องปฏิ บั ติ ก ารกลางเกษตรศาสตร ห อ งปฏิบั ติ การเทคโนโลยีชี ว ภาพ และหอ งปฏิ บัติ ก ารปฐพี วิท ยา
ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในแตละดาน
มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ป ระกอบ ได แ ก ตูดู ด ควั น และแขนดูด ควั น ซึ่ ง ต องมี ก ารเดิ น ทอ เพื่ อปล อ ยควั น ให
สอดคลองกับ กฎหมาย ทางดานสิ่งแวดลอมและ กฎหมาย อาคาร
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 หองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จจํานวน 3 หอง
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1

รายการ
คาปรับปรุง
หองปฏิบัติการกลาง
เกษตรศาสตร และ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
หองปฏิบัติการ
ปฐพีวิทยา
หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
รวม

จํานวน/
หนวยนับ
1 งาน

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
2,949,000 2,949,000 1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางเกษตรศาสตร
และเทคโนโลยีการผลิตพืช ขนาด 80 ตร.ม.
2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
50 ตร.ม.
3. ปรับปรุงหองปฏิบัติการปฐพีวิทยา ขนาด
50 ตร.ม.
ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

2,949,000
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
161433202400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน
45,962,700
ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ ..1... ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ ..7... ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ ..8... ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ..9... ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนขาราชการพลเรือน
1.2 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.3 จํานวนผูดํารงตําแหนงบริหารมีวาระ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น

ปริมาณ
40
22
42

หนวยนับ
อัตรา
อัตรา
อัตรา

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....14.50....เปนเงิน....6,664,550....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....28.50...เปนเงิน...13,099,370...บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....28.50...เปนเงิน...13,099,390...บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....28.50...เปนเงิน....13,099,390..บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย)
งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางประจํา
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอยและวัสดุ
งบลงทุน
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
18,221,600
8,436,600
19,304,500

45,962,700

2558

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน

4,555,400

3 เดือน

4,555,400

3 เดือน

4,555,400

3 เดือน

4,555,400

3 เดือน
3 เดือน

1,791,900
317,250

3 เดือน
3 เดือน

1,791,900
317,250

3 เดือน
3 เดือน

1,791,900
317,250

3 เดือน
3 เดือน

1,791,900
317,250

3 เดือน

0
6,664,550

3 เดือน

6,434,820
13,099,370

3 เดือน

6,434,840
13,099,390

3 เดือน

6,434,840
13,099,390
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานวิทย)
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
- เงินเดือน
38
อัตรา
12
เดือน
- เงินประจําตําแหนง
12
เดือน
- เงินคาตอบแทนรายเดือน
12
เดือน
สําหรับขาราชการ
งบดําเนินงาน
1.2 คาตอบแทน
- คาตอบแทนตําแหนง
12
เดือน
ผูบริหาร
1.3 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุ
12
เดือน
งบลงทุน
1.4 สิ่งกอสราง
- สิ่งกอสรางผูกพัน (อาคาร
12
เดือน
เรียนรวมและโรงอาหาร)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
45,962,700
18,221,600
18,221,600
15,255,200
123,600 1,483,200
123,600 1,483,200
อัตราตอหนวย

597,300
105,750

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

-

8,436,600
7,167,600
7,167,600
1,269,000
1,269,000
19,304,500
19,304,500
19,304,500
45,962,700

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 227
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร
161434102500 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสรางจิตสํานึกความเปนครู
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
871,520 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) พบวา ยุคปจจุบันมีความตองการ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เดนชัดและสูงกวาในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหบัณฑิตรุนใหมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเปน
หัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหม เชน การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีทักษะ
หลายดานเพื่อการดํารงชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดใหบัณฑิตยุคใหมตองมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหม คือ ตองเปนผูมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตรที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของ ความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
(Life & career skills) มีทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา
ขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูผานสื่อตางๆ (information, communication, media, and
technology skills) รวมทั้ง เปนผูที่มีจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามอยูในพื้นฐานของจิตใจ เชน การมีจิตอาสา การมี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดําเนินชีวิต เปนตน ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขางตน คณะครุศาสตร
จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษา เพื่ อให บั ณฑิ ตคณะครุ ศาสตร มี พร อมในการปฏิ บั ติ งานและมี ขี ด
ความสามารถเทียบเทาในระดับสากล สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตาง ๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา
การแลกเปลี่ยน อาจารยและนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 10 จํานวนนักศึกษาเขาใหมคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูคณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 14 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ. ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรมที่จัดใหกับนักศึกษา
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกดาน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค
1.2 การพัฒนาทักษะสูอาชีพผูฝกสอนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล
1.3 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตรเพื่อมุงสูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
1.4 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรูและการอยูรวมกันในสังคมแหงความ
1.5
หลากหลายทางวัฒนธรรม
1.6 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูภาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ
1.7 การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ
1.8 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1.9 การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพื่อมุงสูครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา
1.10 คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
1.11 อบรมลูกเสือ

ปริมาณ
78
50
35
35
35
30
25
20
70
30
100

หนวยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ลําดับ
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

รายการเปาหมาย

นิทรรศการวันครู
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ครุสิทธิ์ และการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สรางความสัมพันธกับศิษยเกา
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
วัสดุพัฒนานักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
10
สาขาวิชา
300
คน
1
ครั้ง
2
ครั้ง
5
ครั้ง
490
คน
2
ครั้ง
4
ครั้ง
1
ครั้ง
3
ร.ร.
สาขา/กลุมวิชา
11
20
รายการ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมที่เขารวมไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

39.84
27.79
21.46
10.91

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

347,200 บาท
242,200 บาท
187,000 บาท
95,120 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

2558
2559
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 ปริมาณ งบประมาณ
78 คน
23,100
6,500
16,600
50 คน
19,100 50 คน
19,100
0
0
0
22,000 35 คน
22,000
0
0
0
35 คน

การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค
การพัฒนาทักษะสูอาชีพผูฝกสอนเจาหนาทีแ่ ละผูตัดสินกีฬา
คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตรเพื่อมุง สูความเปนครูมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
35 คน
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรูและการอยูรวมกันใน
35 คน
สังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูภาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ
30 คน
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรู
25 คน
ธรรมชาติ
การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
20 คน
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพือ่ มุงสูครูมือ
70 คน
อาชีพระดับประถมศึกษา
คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
30 คน
อบรมลูกเสือ
100คน
นิทรรศการวันครู
10 สาขา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
300 คน
การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
1 ครั้ง
สําหรับนักศึกษา
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2 ครั้ง
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
5 ครั้ง
ครุสิทธิ์ และการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู
500 คน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
4 ครั้ง
สรางความสัมพันธกับศิษยเกา
1 ครั้ง
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
2 ร.ร.
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
11 สาขา
วัสดุพัฒนานักศึกษา
20
รวมทั้งสิ้น

22,500
28,600

35 คน
35 คน

0
28,600

22,500
0

0

0
0

15,200
18,300

30 คน
25 คน

15,200
18,300

0
0

0
0

0
0

4,300
15,200

0
0

0
0

0
0
0
54,000

0
0
0
0

3,000

0

0

0
6,000
15,000
5,000
2,000
0
10,000
0
40,000
242,200

5,000
2,000
50,000
0
1,000
5,000
0
30,000
40,000
187,000

0
0
0
0
0
0
0
0
78,520
95,120

4,300
15,200

0
0

20 คน

0
90,000
100,000
0

30 คน

3,000

0

1 ครั้ง

10,000
10,000
65,000
10,000
5,000
5,000
10,000
30,000
198,520
871,520

5,000
2,000
0
5,000
2,000
0
0
0
40,000
347,200

12,700
90,000 100 คน
200,000 10 สาขา
54,000

70 คน

2 ครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง

12,700
0
100,000
0 300 คน
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ลํา
รายการ
ดับ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรค
งบดําเนินงาน
1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
1.1.1 คาใชสอยและคาวัสุด
คาเสื่อมรถยนต/คาเบีย้ เลี้ยง/
คาทางดวน
คาน้ํามัน
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนตนแบบทางการศึกษาปฐมวัย
1.1.2 คาใชสอยและคาวัสุด
คาเสื่อมรถยนต/คาเบีย้ เลี้ยง/
คาทางดวน
คาน้ํามัน/ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
2 การพัฒนาทักษะสูอาชีพผูฝกสอนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
คาวิทยากร
2
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
300 บาท
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
3 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตรเพื่อมุงสูความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
300 บาท
3.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
4 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
คาเชารถยนต
5 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรูและการอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
2
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
300 บาท
5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่องดืม่
39
คนๆละ
4
มื้อๆละ
30 บาท
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
6 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูภาษาไทยผานกิจกรรมนันทนาการ
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
600 บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

23,100
23,100
6,500
6,500
2,420
4,080
16,600
16,600
2,760
13,840
19,100
19,100
14,400
7,200
7,200
4,700
4,700
22,000
22,000
10,800
7,200
3,600
11,200
11,200
22,500
22,500
22,500
22,500
28,600
28,600
10,800
7,200
3,600
17,800
4,680
13,120
15,200
15,200
10,800
7,200

หมาย
เหตุ

ลํา
ดับ
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รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ

คาวิทยากร
6.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร/น้าํ มัน
7 การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูธ รรมชาติ
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
2
ชมๆ
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเชารถยนต
1
คันๆละ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
29
คนๆละ
1
มื้อq
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
8 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
งบดําเนินงาน
8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเสื่อมรถยนต/เบี้ยเลีย้ ง
วัสดุน้ํามัน
9 การเสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพื่อมุงสูครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเสื่อมรถยนต
วัสดุน้ํามัน
10 คายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
งบดําเนินงาน
10.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
2
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
10.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
11 อบรมลูกเสือ
งบดําเนินงาน
11.1 อบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
 ใหญขั้นความรูเบื้องตน รุนที่ 1 (20-22 ต.ค.58)
11.1.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
4 คน ๆ ละ
18 ชม.ๆละ
11.1.2 คาวัสดุ
คาน้ํามัน
คาสึกหรอรถยนต
11.2 อบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
 ใหญขั้นความรูเบื้องตน รุนที่ 2 (23-25 ต.ค.58)
11.2.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
4 คน ๆ ละ
18 ชม.ๆละ
11.3 อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุน
 ใหญขั้นความรูชนั้ สูง (7-13 ธ.ค.58)
11.3.1 คาใชสอย
คาน้ํามัน
คาสึกหรอรถยนต
12 นิทรรศการวันครู

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
300 บาท

600 บาท
10,000 บาท
30 บาท

300 บาท

500

500

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

3,600
4,400
4,400
18,300
18,300
1,200
1,200
17,100
10,000
870
6,230
4,300
4,300
4,300
1,740
2,560
15,200
15,200
15,200
3,000
12,200
12,700
12,700
7,200
7,200
5,500
5,500
90,000
90,000
44,000
36,000
36,000
8,000
6,500
1,500
36,000
36,000
36,000
10,000
10,000
8,500
1500
200,000

หมาย
เหตุ

ลํา
ดับ

13

14

15

16

17

18

19

20
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รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

งบดําเนินงาน
12.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
60
ช.ม.ๆละ
12.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
งบดําเนินงาน
13.1 คาใชสอย
จางทํา กระเปา/เสื้อ
การพัฒนาความรูและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
งบดําเนินงาน
14.1 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/คาถายเอกสาร
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
งบดําเนินงาน
15.1 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
งบดําเนินงาน
16.1 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ
ครุสิทธิ์ และการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู
งบดําเนินงาน
17.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่องดืม่
500
คนๆละ
2
มื้อๆละ
อาหาร
500
คนๆละ
1
มื้อๆละ
ซื้อวัสดุ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
งบดําเนินงาน
18.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
18.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ
ประชุมคณะกรรมการสโมสร
งบดําเนินงาน
19.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
19.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ
สรางความสัมพันธกับศิษยเกา
งบดําเนินงาน

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย
600 บาท

600 บาท
30 บาท
50 บาท

600 บาท

600 บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

200,000
36,000
36,000
164,000
164,000
54,000
54,000
54,000
54,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
65,000
65,000
7,200
7,200
57,800
30,000
25,000
2,800
10,000
10,000
7,200
7,200
2,800
2,800
5,000
5,000
3,600
3,600
1,400
1,400
5,000
5,000

หมาย
เหตุ

ลํา
ดับ
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รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

20.1 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ
21 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู
งบดําเนินงาน
21.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
2

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

21.2 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
22 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
งบดําเนินงาน
22.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
11
22.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่อง
110
คนๆละ
2
อาหาร
11 สาขาๆละ
10
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
23 วัสดุพัฒนานักศึกษา
งบดําเนินงาน
23.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
จางทํารายงานประจําป
ซื้อวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

600 บาท

ชม.ๆละ

600 บาท

มื้อๆละ
คนๆละ

30 บาท
100 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชา
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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

5,000
5,000
10,000
10,000
7,200
7,200
2,800
2,800
30,000
30,000
6,600
6,600
23,400
6,600
11,000
5,800
198,520
198,520
107,000
20,000
178,520
871,520

หมาย
เหตุ
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161434102600 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูส ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
132,000 บาท
คณะครุศาสตร : รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ร ว มกั บ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ได จั ด ทํ า
องคประกอบและตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพมีความจําเปนที่หนวยงาน
ตองมี เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะทําใหการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกร หนวยงานมีคุณภาพ
นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสรางความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน
ของคณะ เนื่องจากเปนปจจัยที่จะชวยใหคณาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสรางและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และนําไปสูการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม รวมทั้งสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหคณะเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแขงขัน
ในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานที่มี
แนวโนมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒนและการเขารวมเปน สมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปด
ประเทศของประเทศไทย ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเปน ตองพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางตอเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งดานการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
ภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนและ
ตอเนื่อง
คณะครุศาสตรจึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูบุคลากร
ใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้คณะครุศาสตรเชื่อวากิจกรรม
ดังกลาวจะเปนประโยชนในการกาวไปสูองคกรที่มีความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนในที่สุด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรของคณะครุศาสตร มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและสอบสนองความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสนอ
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ไมต่ํากวาระดับดี
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 เสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
2
ครั้ง
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกัน
3
ครั้ง
1.2
คุณภาพภายใน
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
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 26.52 เปนเงิน 35,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 28.25 เปนเงิน 37,290 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 45.23 เปนเงิน 59,710 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
22,000

เสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
3 ครั้ง
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3 การจัดการความรูดานงานวิจัย
2 ครั้ง
4 การจัดการความรูสผู ลงานวิชาการ
2 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

70,000

1 ครั้ง

17,200

20,000
20,000
132,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,800
10,000
35,000

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
12,090 1 ครั้ง
9,910
1 ครั้ง

25,200

2 ครั้ง

27,600

0
0
37,290

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,200
10,000
59,710
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ลํา
รายการ
ดับ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
1 เสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
ชม.ๆละ
600 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง//คาที่พัก/คา
พาหนะ/คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม/ คาอาหาร ฯลฯ/คาเชา
รถยนต
-วัสดุน้ํามัน
2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
62 ชม.ๆละ
600 บาท
2.2 คาใชสอย
คาเสื่อมรถยนต/คาเบีย้ เลี้ยง/
คาทางดวน/คาที่พัก/คาพาหนะ/
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/
คาอาหาร ฯลฯ
3 การจัดการความรูดานงานวิจัย
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
12 ชม.ๆละ
600 บาท
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่อง/อาหาร
50
คนๆละ
4 มื้อๆละ
30 บาท
-ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
1 งานๆละ
7,800 บาท
4 การจัดการความรูสูผลงานวิชาการ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
12 ชม.ๆละ
600 บาท
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวางและเครื่อง
มื้อๆละ
30 บาท
ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร
1 งานๆละ
7,800 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ(บาท)

22,000
22,000
4,200
4,200
17,800
15,800

2,000
70,000
70,000
37,200
37,200
32,800
32,800

20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
6,000
6,800
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
5,000
7,800

162,000

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนโครงการจัดการความรูที่แลวเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม
9.1.2 จํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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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161434102700 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน:
2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาดานการเรียนการสอน
มาตรการ/งาน/โครงการ:
การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภณ
ั ฑ จัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน และจัดอบรม
บริการวิชาการการศึกษาพิเศษ
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

1. หลักการและเหตุผล

1,010,000
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ และ ดร.วริสรา จุยดอนกลอย

ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายขยายการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ สํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ.2548 นั้น ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระและหนาที่เปนศูนยสาธิตเพื่อการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพรอมเด็กพิเศษ
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 จากหนวยงานอื่น เพื่อใหบุคลากรนํา
หลักการ แนวคิดใหม และประสบการณที่ไดมาพัฒนาองคกรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ศูนยการศึกษาพิเศษเล็งเห็นวากิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะครุ ศ าสตร และมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อยุธ ยา ดั งนั้ น ในป ง บประมาณ 2559 ศูน ย การศึกษาพิ เศษ
จึงไดดําเนินการโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรศูนยการศึกษาพิเศษใหมีความรูและประสบการณดานการศึกษาพิเศษที่จะนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน
3. เพื่ อ พั ฒ นาศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษให เ ป น แหล ง เผยแพร ค วามรู ท างด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษแก ชุ ม ชนและ
หนวยงานตางๆ
4. เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษใหมีทักษะดานการเรียนรูตางๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมกับสังคมภายนอกได
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 18 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 19 ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาดานการเรียนการสอน
มาตรการ/งาน/โครงการ: การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และจัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ

ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1
การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภณ
ั ฑ
5
2
มีวัสดุ อุปกรณทางการศึกษา วัสดุอุปกรณการเกษตร และสิ่งอํานวยความสะดวก 50
สําหรับศูนยการศึกษาพิเศษ
3
บุคลากรไดศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ
5
4
การพัฒนาทักษะดานการเรียนรูสาํ หรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
10/240
5
จัดอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา 1/30
6
มีการจัดอบรมกิจกรรมงานวันเด็ก
300
7
นักศึกษามีวัสดุในการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน
80
8
มีวัสดุในการพัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความตองการพิเศษ
40

หนวยนับ
ครั้ง
รายการ
ครั้ง
คน/ครั้ง
ครั้ง/คน
คน
รายการ
รายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 242
ลําดับ
รายการเปาหมาย
9
จัดอบรมใหกับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ
10 พัฒนาเด็กกลุมเสีย่ งตอปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนเรียนรวม
11 วารสารครุศาสตรกรุงเกา

ปริมาณ
5
1
300

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
เลม

1.บุคลากรไดรบั บริการวิชาการ/การฝกอบรมอยางตอเนื่องและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
2.ชุมชนและหนวยงานอื่นๆไดรับความรูทางดานการศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจตอการบริการในระดับมาก
3.เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการฝกทักษะดานการเรียนรูในระดับมาก

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ

36
23
23
18

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

363,600
235,900
236,200
174,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดั
บ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
1.1
1.2

บริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษ
การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการเกษตร

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝกอบรม
บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
การพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
โครงการอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
โครงการวันเด็กสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา

2.5

พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความตองการพิเศษ

2.6
2.7
2.8

อบรมใหกับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ
การพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนเรียนรวม
วารสารครุศาสตรกรุงเกา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวนครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
5 ครั้ง
50
รายการ
5 ครั้ง
240 ครั้ง
30 คน
300 คน
80
รายการ
40
รายการ
5 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

งบประมาณ
230,000
100,000
90,000
40,000
780,000
300,000
20,000
50,000
200,000
120,000
20,000
10,000
60,000
1,010,000

2557
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ
2 ครั้ง
20
รายการ

70,000

60 ครั้ง

75,900

40
รายการ
30
รายการ

57,700

80,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ
2 ครั้ง
20
รายการ
3 ครั้ง

15,000

60 ครั้ง

75,900

30 คน
1 ครั้ง
20
รายการ

20,000
50,000

15,000
20,000

40,000

80,000

363,600

235,900

2558
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ
1 ครั้ง
10
รายการ

15,000

60 ครั้ง

20
รายการ
10
รายการ
5 ครั้ง
1 ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

17,300
2 ครั้ง

20,000

75,900

60 ครั้ง

72,300

58,000

10
รายการ

22,000

40,000
20,000
10,000
236,200

1 ครั้ง

60,000
174300
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

งบอุดหนุน
บริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษ
การบริหารปรับปรุงอาคาร หองเรียนและซอมแซมครุภัณฑ
1.1.1 คาใชสอย
5
รายการ
- จางเหมาบริการปรับปรุง
อาคาร หองเรียนและซอมแซม
ครุภณ
ั ฑซอมบํารุงแอร ประกัน
ลิฟต ฯลฯ เปนตน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการเกษตร
1.2.1 คาวัสดุ
50 รายการ
- จัดซื้อวัสดุ เชน กระดาษ
A4 กระดาษสี กระดาษหนัง
ชาง แฟม ดินสอ ปากกา กาว
หมึกปริ้น โตะลิ้นชัก ตู
เครื่องดูดฝุน โทรทัศน
- ถายเอกสาร ฯลฯ
- ดิน ดอกไม กระถาง ปุย
ฯลฯ
ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม
5
ครั้ง
1.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สําหรับ
การไปประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
- คาที่พัก
8
หอง
1
คืนๆละ
- คาเชารถ
2
คัน
2
วันๆละ
- คาเสื่อมรถ
2
ครั้ง
- คาเดินทาง
5
คน
- คาอาหารกลางวัน
10
คน
2
มื้อๆละ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
20
คน
3
มื้อๆละ
- จัดซื้อวัสดุ ของที่ระลึก
กระดาษ แฟม หมึกพริ้น
เตอร ฯลฯ
- ถายเอกสาร
บริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
การพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2.1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
240 ครั้งๆ ละ
5
ชั่วโมงๆละ
- คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
240 ครั้งๆละ
5
ชั่วโมงๆละ
โครงการอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ
2.2.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,010,000
230,000
100,000
100,000
100,000

อัตราตอหนวย

90,000
90,000

40,000
40,000
7,000
1,400
2,500

บาท
บาท

100
30

บาท
บาท

150
100

บาท
บาท

600

บาท

11,200
10,000
2,000
3,000
2,000
1,800
3,000

780,000
300,000
300,000
180,000
120,000
20,000
5,400
3,600
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ลําดับ

2.3

2.4

2.5

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
ปริมาณรายการ

-คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
30 คนๆละ
-จัดซื้อวัสดุ เชน ซอง ปากกา
10 รายการ
สมุด กระดาษการด ปาย ฯลฯ
-คาถายเอกสาร
1
ครั้ง
โครงการวันเด็กสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
2
ครั้งๆละ
-คาถายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
-แผนปายไวนิลประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เชน
20 รายการ
รางวัลแจกเด็ก ลูกโปรง
กระดาษสี สีโปสเตอร สีไม สีน้ํา
เทปกาว ตุกตา ฯลฯ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
50 รายการ
2.4.1 คาวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ เชน กระดาษ A4
กระดาษสี กระดาษหนังชาง
แฟม ดินสอ ปากกา กาว
หมึกปริ้น โตะลิ้นชัก ตู ถาย
เอกสาร ฯลฯ
วัสดุการศึกษา เชน หนังสือ
ดานการศึกษา หนังสือการ
จัดการเรียนรูสําหรับครู
หนังสือแตละประเภทที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาแนะ
แนวการศึกษา ฯลฯ
- คาถายเอกสาร ฯลฯ
พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2.5.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
2.5.2 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง
- จัดซื้อวัสดุ เชน หมึกปริ้น 30 รายการ
กระดาษA4 กระดาษ 100
ปอนด แฟม แผนฟวเจอรบอรด
กระดาษสี หนั ง สื อ แบบเรี ย น
พั ฒ นาด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
อุ ป กรณ ด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
โตะ ตู โปรแกรมสําหรับฝกเด็ก
ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษแต ล ะ

2

300

มื้อๆละ

คน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
300 บาท
1,800
14,600
30
บาท
1,800
9,800

อัตราตอหนวย

30

บาท

3,000
50,000
50,000
18,000
5,000
3,000
24,000

200,000
200,000
200,000

120,000
6

ชั่วโมงๆละ

600

บาท

7,200
112,800
4,800
108,000
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รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

ประเภท อุปกรณฝก ทักษะเด็ ก
พิเศษและ ฯลฯ
2.6 อบรมผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2.6.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
30
ชั่วโมงๆละ
2.6.2 คาวัสดุ
-คาถายเอกสาร
1
ครั้ง
2.7 การพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาทางการเรียนรูในโรงเรียนเรียนรวม
2.7.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
2.7.2 คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร
1
ครั้ง
2.8 จัดทําวารสารศูนยการศึกษาพิเศษ
2.8.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทน
12 เรื่องๆ ละ
2.8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาจางทําวารสาร
1 ครั้งๆ ละ
300
เลมๆ ละ
- ถายเอกสาร
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

600

บาท

600

บาท

500

บาท

180

บาท

20,000
18,000
18,000
2,000
2,000
10,000
7,200
7,200
2,800
2,800
60,000
6,000
6,000
54,000
52,000
2,000
1,010,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการศูนยการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัตงิ านเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถเปนแหลงเผยแพรความรูทางดานการศึกษาพิเศษใหแกชุมชนและหนวยงานตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูท ักษะตางๆและมีคณุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
5. เด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. บุคลากรไดรับบริการวิชาการ/การฝกอบรมอยางตอเนื่องและมีความพึงพอใจรอยละ 85
2. เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการฝกทักษะดานการเรียนรูรอยละ 85
3. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการ
พัฒนา และเอกสารวิชาการฯ
2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
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161434102800 พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3. จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
งบรายจายอื่น
500,000 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ ทักษะและสติปญญาที่สามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองคความรูไดดวย
ตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน ผูที่มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒ นาเยาวชนของชาติใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยูในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring ขึ้นโดยเนนการสรางความเขมแข็งของสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่
หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรี ย น และใหเปน ไปตามความตองการจําเปน ของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อใหครูสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
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4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชกระบวนการ
1
120
คน
สรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูไมนอยกวารอยละ 85
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 36
เปนเงิน 180,000
บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 23 เ
ปนเงิน 115,000
บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 23
เปนเงิน 115,000
บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 18
เปนเงิน 90,000
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2557
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2558
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

120 คน

40 คน

40 คน

500,000
500,000

40 คน

180,000
180,000

115,000
115,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

115,000

90,000

115,000

90,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

1 การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
100 ชม.ๆละ
คาวิทยากร
100 ชม.ๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร
คาวัสดุ/ถายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
อัตรา หนวย
(บาท)
500,000
500,000
110,000
600 บาท
60,000
500 บาท
50,000
390,000
50,000
340,000
500,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ 1 โครงการ
9.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการรอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 จัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ
โครงการใหม คือ โครงการทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
8. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
9. จํานวนนักศึกษาคงอยู
10. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
11. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
12. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบดําเนินงาน
2,823,800 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมและเพี ย งพอกั บ ภาระงานทั้ งด า นการจัดการเรีย นการสอน งานวิจัย งานบริการวิ ช าการ ทํานุบํารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และอื่ น ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะครุ ศ าสตร และของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะครุศาสตรมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑ/จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช
ประโยชนในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจซึ่ง
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อใหอาจารย นักเรียน/นักศึกษา ไดเพิ่มพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มขึ้น
3. เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนที่
1.2 กระดานอัจฉริยะ
1.3 เครื่องเสียงหองเรียน
1.4 เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก
1.5 เครื่องโรวิ่ง แมทชีน ระบบแมเหล็ก
1.6 เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค ระบบแมเหล็ก
1.7 เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก
1.8 เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ
1.9 เครื่องออกกําลังกาย
1.10 เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE
1.11 เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา
1.12 เครื่องดนตรี
1.13 เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
1.14 ชุดหอง Sensory Room
1.15 ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.16 กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา
1.17 เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล 400*400
1.18 ปากาอิเล็กทรอนิกส
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยางนอย รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 81.94
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 18.06

ปริมาณ
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
2

หนวยนับ
ชุด
แผน
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
กลอง
เครื่อง
ชุด

เปนเงิน 2,313,800 บาท
เปนเงิน 510,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ขออนุญาตจัดซื้อ
กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ
ดําเนินการ ตกลงราคา/สอบราคา ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนที่
กระดานอัจฉริยะ
เครื่องเสียงหองเรียน
เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก
เครื่องโรวิ่ง แมทชีน ระบบแมเหล็ก
เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค ระบบแมเหล็ก
เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก
เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ
เครื่องออกกําลังกาย
เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE
เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา
เครื่องดนตรี
เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
ชุดหอง Sensory Room
ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา
เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล 400*400
ปากาอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

1 ชุด
6 แผน
3 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
7 กลอง
1 เครื่อง
2 ชุด

70,000
510,000
30,000
51,600
46,400
57,600
38,400
14,400
16,800
57,600
120,000
460,000
58,000
450,000
300,000
273,000
180,000
90,000
2,823,800

1 ชุด
3 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
7 กลอง
1 เครื่อง
2 ชุด

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

70,000
0 6 แผน
30,000
51,600
46,400
57,600
38,400
14,400
16,800
57,600
120,000
460,000
58,000
450,000
300,000
273,000
180,000
90,000
2,313,800

510,000

510,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
รายการ
ดับ
1. จัดซื้อครุภัณฑ
คาครุภัณฑ

- เครื่องมือทางภูมิศาสตรและแผนที่
- กระดานอัจฉริยะ
- เครื่องเสียงหองเรียน
- เครื่องอิลิปดเคิล ระบบแมเหล็ก
- เครื่องโรวิ่ง แมทชีน ระบบแมเหล็ก
- เครื่องออกกําลังกาย ริคแบน โมค
ระบบแมเหล็ก
- เครื่องอัพไรท ระบบแมเหล็ก
- เครื่องบริหารกายนวด 6 จังหวะ
- เครื่องออกกําลังกาย
- เครื่องออกกําลังกาย SPIN BIKE
- เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา
- เครื่องดนตรี
- เครือ่ งเจาะกระดาษและเขาเลม
- ชุดหอง Sensory Room
- ชุดเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
- กลองจุลทรรศน ชนิด2ตา
- เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบ
ดิจิตอล 400*400
- ปากาอิเล็กทรอนิกส

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

1
6
3
1
1
1

ชุด
แผน
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

70,000
85,000
10,000
51,600
46,400
57,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,823,800
2,823,800
70,000
510,000
30,000
51,600
46,400
57,600

1
1
1
1
1
1
2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด

38,400
14,400
16,800
57,600
120,000
460,000
29,000
450,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,400
14,400
16,800
57,600
120,000
460,000
58,000
450,000
300,000

7
1

กลอง
เครื่อง

39,000 บาท
180,000 บาท

273,000
180,000

ชุด

45,000 บาท

90,000
2,823,800

2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หมาย
เหตุ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน/นักศึกษา มีอุปกรณพรอมสําหรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ผูสอนไดใชสื่อที่มีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของภาครัฐและเอกชน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ครุภัณฑเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 18 รายการ
9.1.2 หองเรียนมีมาตรฐานพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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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ลําดับ
ที่
1.

รายการ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร
และแผนที่

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน/
รวมเงิน
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1 ชุด
70,000
70,000 คุณลักษณะ
- ลูกโลกเสนผานศูนยกลาง 12"(รุนET-112A ไมมไี ฟ)
- ลูกโลกเสนผานศูนยกลาง 12"สีเหลือง
- บอรดแผนทีภ่ ูมิศาสตร ทวีปเอเชีย ขนาด110*150ซม.
- บอรดแผนที่โลก DUPOINT(แยกสีประเทศ) ขนาด
95*150ซม.
- บอรดแผนที่โลก(ภูมิศาสตร)ขนาด 150*198 ซม.
- บอรดแผนที่ประเทศไทย(ภูมศิ าสตร) ขนาด170*120 ซม.
- บอรดแผนที่ประเทศไทย (แยกสี)ขนาด170*120 ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนการอพยพของไทย
140*100 ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนสมัยกรุงศรีอยุธยา
140*100 ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน140* 100 ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนสมัยสุโขทัย 140*100 ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนสมัยกรุงธนบุรี 140*100
ซม.
- แผนที่ประวัติศาสตรชนิดแขวนการเสียดินแดนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวนเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต(อาเซี่ยน)
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน(โลก) 100*140ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าค ชนิดแขวน(ทวีปยุโรป) 100*140
ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน(ทวีปอเมริกาใต)
140*100 ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน(ทวีปออสเตรเลีย)
100*140 ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน(ทวีปเอเซีย) 140*100
ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน(ทวีปอเมริกาเหนือ)
140*100 ซม.
- แผนที่ภูมิศาสตร ภูมภิ าคชนิดแขวน (ทวีปแอฟริกา)
140*100 ซม.
คําชี้แจง
ใชที่สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร
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2

กระดานอัจฉริยะ

6 แผน

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
85,000

3

เครื่องเสียงหองเรียน

3 ชุด

10,000

4

เครื่องอิลิปดเคิล ระบบ
แมเหล็ก

1 เครื่อง

51,600

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

510,000 คุณลักษณะ
- เทคโนโลยีการสัมผัสแบบอินฟราเรตขนาดการใชงาน
ภายใน 85 นิ้ว (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
30,000 คุณลักษณะ
- เพาเวอรมิกซ 30 W.NPE
- กําลังขยายเสียง 30 วัตต
- ใชไมคได 2 ชอง และอินพุตอีก 2 ชอง
- มีวอลลุม อิสระและปุมโทนรวม
- มีจุดตออกบันทึกเสียงภายในนอก1ชอง
ไมโครโฟนแบบมีสาย MTS
- TYPE : Dynamic
- FREQ : 50Hz-15KHZ
- ตูลําโพง ขนาด 6 นิ้ว
- ตูลําโพง ชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว
- ตอบสนองความถี่ 40Hz-20KHZ
- ทนกําลังขยายได 180 Wpeak@8OHM
คําชี้แจง
หองเรียนอาคารคณะครุศาสตร
51,600 คุณลักษณะ
1. ขนาดจานแผนเหล็ก (Flywheel) หนักไมนอยกวา 15
กิโลกรัม ระยะหางการกาวเทาไมนอยกวา 21 นิ้ว
2. หนาจอ LED แสดงผล เวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี่
และชีพจรการเตนของหัวใจ
3. ปรับแรงตานดวยระบบไฟฟาไมนอ ยกวา 20 ระดับ
4. โปแกรมสําเร็จรูปไมนอยกวา 9 โปแกรม
5. วัดชีพจรดวยระบบมือสัมผัส (Hand Pulse)
6. ที่พักเทาขนาดใหญมาตรฐาน
7. รับน้ําหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 140 กิโลกรัม
8. ตัวเครื่อง มีขนาดของความกวาง 65 เซนติเมตร ความ
ยาว 160 เซนติเมตร และความสูง 165 เซนติเมตร
9. การรับประกัน 1 ป
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5.

เครื่องโรวิ่ง แมทชีน
ระบบแมเหล็ก

1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
46,400

6.

เครื่องออกกําลังกาย รีค
คุมแบน ไบค ระบบ
แมเหล็ก

1 เครื่อง

57,600

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)
46,400

57,600

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
1. หนาจอแสดงขอมูล ความเร็ว เวลา จํานวนครั้ง อัตรา
การเตนของหัวใจ ระยะทาง แคลอรี่ และจังหวะการโยก
2. ที่พักเทากวางและมีสายรัดเทาเพิม่ ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการออกกําลังกาย
3. ระบบแมเหล็กและระบบมูเ ลไมนอ ยกวา 7 กิโลกรัม
สามารถพับเก็บได
4. ปรับความฝดไดไมนอยกวา 8 ระดับ ที่นั่งกวาง เลื่อนไป
มาได
5. ที่วางเทาปรับใหเหมาะสมกับสรีระของผูใชงานได
6. สามารถรองรับน้ําหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 130
กิโลกรัม
7. ตัวเครื่องมีขนาดความยาว 178 เซนติเมตร ความกวาง
49 เซนติเมตร และความสูง 46 เซนติเมตร
8. น้ําหนักตัวเครื่องระหวางไมนอยกวา 20-30 กิโลกรัม
9. การรับประกัน 1 ป
คุณลักษณะ
1. โครงสรางผลิตจากเหล็กกลาอยางดี พนเคลือบดวย
ระบบสีผงพนอบแหง (Epoxy Powder Coat) ปองกันการ
เกิดสนิม
2. จานแมเหล็กขนาดไมนอยกวา 14 กิโลกรัม พรอมระบบ
สายพานที่ทําใหการเคลื่อนนุมนวล
3. สามารถปรับระดับความฝด (Resistance Levels) ไดไม
นอยกวา 16 ระดับ
4. รางเลื่อนเบาะผลิตจากอลูมเิ นียมที่มีความแข็งแรง
ทนทาน ปราศจากสนิม
5. สามารถปรับระดับเบาะนั่งใกล-ไกล เพื่อใหเหมาะสมกับ
สรีระของผูใชงาน
6. มีลอเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
7. มีสายรัดเทาทีส่ ามารถปรับใหเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน
8. สามารถแสดงอัตราการเตนของหัวใจแบบสัมผัสดวย
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 มีความยาว 150 เซนติเมตร ความกวาง
65 เซนติเมตร และความสูง 125 เซนติเมตร
12. สามารถรองรับน้ําหนักของผูใชได ไมนอยกวา 180
กิโลกรัม
13. การรับประกัน 1 ป
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7.

เครื่องอัพไรท ระบบ
แมเหล็ก

1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
38,400

8.

เครื่องบริหารกายนวด 6
จังหวะ

1 เครื่อง

14,400

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)
38,400

14,400

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
1. โครงสรางผลิตจากเหล็กกลาอยางดี พนเคลือบดวย
ระบบสีผงพนอบแหง (Epoxy Powder Coat) ปองกันการ
เกิดสนิม
2. จานแมเหล็กขนาด 14 กิโลกรัม พรอมระบบสายพานที่
ทําใหการเคลื่อนนุม นวล
3. สามารถปรับระดับความฝด (Resistance Levels) ไดไม
นอยกวา 16 ระดับ
4. สามารถปรับระดับนั่งสูง-ต่ํา เพื่อใหเหมาะสมกับสรีระ
ของผูใชงานรางเลื่อนเบาะผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความ
แข็งแรงทนทาน ปราศจากสนิม
5. มีลอเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
6. มีสายรัดเทาทีส่ ามารถปรับใหเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน
7. สามารถแสดงอัตราการเตนของหัวใจแบบสัมผัสดวย
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 มีความยาว 109 เซนติเมตร ความกวาง
60 เซนติเมตร และความสูง 148 เซนติเมตร
11. สามารถรองรับน้ําหนักของผูใชได ไมนอยกวา 180
กิโลกรัม
12. การรับประกัน 1 ป
คุณลักษณะ
1. อุปกรณชวยนวดกลามเนื้อ ผอนคลายกลามเนื้อ สลาย
ไขมัน และเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิต
2. โครงสรางหลักรองรับน้ําหนักการยืนของผูใชงานไดไม
นอยกวา 100 กิโลกรัม
3. สามารถนวดกลามเนื้อไดทุกสวน เชน ตนแขน หัวไหล
สะโพก เอว หนาทอง
4. สามารถปรับสายรัดไดตรงตามสวนที่ตองการบริหารได
5. การรับประกัน 1 ป
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9.

เครื่องออกกําลังกาย
เครื่อง Air Walker

1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
16,800

10.

เครื่องออกกําลังกาย
SPIN BIKE

1 เครื่อง

57,600

11.

เครื่องออกกําลังกายลูวิ่ง
ไฟฟา

1 เครื่อง

120,000

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)
16,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

คุณลักษณะ
1. เครื่องออกกําลังกาย ไดทุกสัดสวนของรางกายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน สะโพก แขน ตนขา หนาทอง เปนตน
2. เครื่องออกกําลังกาย เปนแบบไรแรงกระแทกของขอเทา
และหัวเขา
3. หนาจอ LCD สามารถแสดงคาฟงกชั่นหลักไดชัดเจน
4. ที่พักเทามีขนาดใหญปองกันการลืน่ ไหล เพิม่ ความ
สะดวก และปลอดภัย
5. โครงสรางใหญ แข็งแรง และทนทาน โดยมีเหล็กวิ่งสอง
เสนใตที่พักเทา
6. ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ไดมาตรฐาน
7. มีลูกยางกันลื่นตรงฐาน ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการใช
งาน
8. มีพนักพิงตรงชวงกลางลําตัว ชวยดานการทรงตัว และ
เพิ่มความปลอดภัย
9. สามารถรองรับน้ําหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 90
กิโลกรัม
10. การรับประกัน 1 ป
57,600 คุณลักษณะ
1. ขนาดจานปน Fly Wheel 18 กิโลกรัม และเปนขนาด
ใหญมาตรฐาน
2. มีหนาจอบอก เวลา ระยะทาง และแคลอรี่
3. รอบการปนมีความเสถียร และความนุมนวลในการฝก
4. สามารถปรับเบาะนั่งสูง-ต่ําไดตามสรีระของผูใชงาน
5. สามารถออกกําลังกายไดทั้งระบบกลามเนื้อ และหัวใจ
6. สามารถรองรับน้ําหนักผูใชงานไดไมนอยกวา 125
กิโลกรัม
7. การรับประกัน 1 ป
120,000 คุณลักษณะ
1. มอเตอรแรงขับไมนอยกวา AC 4 HP
2. มีความยาว 200 ซม. ความกวาง 86 เซนติเมตร และ
ความยาว 144 เซนติเมตร
3. ขนาดสายพาน มีความกวาง 54 เซนติเมตร และความ
ยาว 163 เซนติเมตร
4. ความชัน 0-20 เปอรเซ็นต
5. ความเร็ว เริ่มที่ 1 กิโลเมตรตอชั่วโมง และสูงสุด 22
กิโลเมตรตอชั่วโมง
6. ตัวเครื่องสามารถรับน้ําหนักตัวผูใชไดไมนอยกวา 180
กิโลกรัม (Commercial Grade)
7. หนาจอแบบ LCD สามารถแสดงคาระยะทาง เวลา
ความเร็ว ความชัน แคลอรี่ และอัตราการเตนของหัวใจได
8. โปรแกรมการออกกําลังกายไมนอยกวา 24 โปรแกรม
9. วัดอัตราการเตนของหัวใจได 2 ระบบ คือ ระบบมือสัมผัส
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ลําดับ
ที่

12.

รายการ

เครื่องดนตรี

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

1 ชุด

460,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
และระบบไรสาย
10. มีระบบปองกันความปลอดภัยโดยใช Emergency Key 2
ระบบ คือ แบบกดและแบบดึง
11. มีชอง MP3 หรือ ipod และมีลําโพงเปนภาคขยายในตัว
ใหคุณภาพเสียงที่ดี
12. มีพัดลมชวยระบายความรอนในขณะที่ออกกําลังกาย
พรอมที่วางขวดน้ําและใสของ 2 จุด
13. มีจุดรองรับแรงกระแทก (Deck)
14. โรลเลอรขนาด 3 นิ้ว
15. การรับประกัน 1 ป
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. แอมปกีตารเบสไฟฟาพรอมลําโพง จํานวน 1 ตู
7. ตูแอมปคียบอรด จํานวน 1 ตู
8. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
9. เอฟเฟคชวยเสียงรอง จํานวน 1 เครื่อง
10. กราฟฟค อีควอไลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องแยกสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
12. เครื่องควบคุมระดับสัญญาณเสียง 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
สะพานกดนิ้วที่คอกีตาร จํานวนไมนอยกวา 22 เฟรต และ
สามารถปรับสูง – ต่ํา ระหวางสายกีตารกับคอกีตารได โดยมี
ที่ปรับเฉพาะในแตละสาย
d. มีลูกบิดขึ้นสายครบทั้ง 6 อัน ทําจากโลหะ พรอมสาย
ครบทั้ง 6 เสน
e. ตัวรับสัญญาณ (Pickup) ไมนอยกวา 2 ตัว
f. สวิทซปรับเลือกการใช Pickup ไดไมนอยกวา 3 ทาง
g. มีปุมปรับความดัง – เบา และ ทุม – แหลม ไดไมนอย
กวา 2 วอลลุม
รวมเงิน
(บาท)
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ลําดับ
ที่
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ราคาตอ
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(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
h. มีสายสะพายกีตารไฟฟา สามารถปรับความสั้น – ยาว
ได
i. มีสายสัญญาณ ที่มคี วามยาวไมตา่ํ กวา 10 ฟุต
j. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 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 มีสะพานกดนิ้วที่
คอกีตารจํานวนไมนอยกวา 24 เฟรตและ สามารถปรับสูง –
ต่ํา ระหวางสายกีตารกับคอกีตารได โดยมีที่ปรับเฉพาะในแต
ละสาย และที่คอกีตารมีตัวล็อคสาย
2.4 มีลูกบิดขึ้นสายครบทั้ง 6 อัน ทําจากโลหะ สวยงาม
พรอมสายครบทั้ง 6 เสน
2.5 ตัวรับสัญญาณ (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
ไดมสี ายสัญญาณ ที่มีความยาวไมต่ํากวา 10 ฟุต
2.9 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
3. คียบอร/เปยโนไฟฟา
3.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ หรือ วัสดุสงั เคราะห
3.2 มีลิ่มนิ้วสําหรับกดคียไ มนอยกวา 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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ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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 ตัวเครื่องมีขนาดน้าํ หนักไมนอยกวา 11.0 Kg.
3.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยผานหมอ
แปลงไฟที่มีใหพรอมกับตัวเครื่อง
3.15 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
4. กลองชุด
4.1 ประกอบดวยกลองไมนอยกวา 5 ลูก พรอมขาตั้งชุบ
โครเมี่ยม
4.2 ตัวกลอง ทําดวยไม Mahogany or Poplar อัดหนา
เปนชั้นๆ หุมสีสวยงาม
4.3 กลองเบสแจสมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 22
x 16” ขอบกลองทําดวยไม หรือ โลหะ ยึดหนังกลอง พรอม
เสาเสียบกลองทอมคู
4.4 กลองฟลอรทอมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
16 x 16” ขอบกลองทําดวยโลหะ ยึดหนังกลอง
4.5 กลองทอม – ทอม มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา13 x 11” ขอบกลองทําดวยโลหะยึดหนังกลอง
4.6 กลองทอม – ทอมมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 12 x 10” ขอบกลองทําดวยโลหะ ยึดหนังกลอง
4.7 กลองสแนรดรัม ทําดวยไม Poplar อัดหนาเปนชั้นๆ
ไมนอยกวา 6 ชั้น หรือ ทําดวยโลหะชุบโครเมี่ยม มีหลัก
เกลียวยึดหนังกลองไมนอยกวา 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 มีกุญแจสําหรับจูนเสียงกลอง จํานวน 1 อัน
4.10 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
5. ตูแอมปกีตารไฟฟา
5.1 ตัวตูแอมปทําดวยไม อยางดี หุม ดวยหนังเทียม 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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ราคาตอ
หนวย
(บาท)
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
5.5 ในแชนนอลเสียง Clean มีวอลลุมควบคุม Volume,
Bass, Middle, Treble สําหรับปรับเสียงและ 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 มีวอลลุมควบคุม 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 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
6. แอมปกีตารเบสไฟฟาพรอมลําโพง
1. ตัวแทนเครื่องทําดวยไม หุมดวยหนังเทียม หรือ วัสดุ
สังเคราะห
2. ภายในมีกําลังขับไมนอยกวา 350 วัตต / 4 Ohms
3. ตัวแทนเครื่องมีรูแจคสัญญาณอินพุต Passive and
Active
4. มีวอลลุมควบคุมเสียง Gain (Pre Amp) , มีวอลลุม
Master (Post Amp) และ มี Mute สวิทซกดตัดเสียงเอาพุต
5. มีวอลลุมเสียงควบคุมเสียง Bass : +/- 18 dB @ 50
Hz
Mid : +/- 18 dB @ 500 Hz
Treble : +/- 18 dB @ 10 KHz
6.6 สามารถปรับแตงเสียงโดยผานกานสไลดอีควอไลเซอร
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 ตัวหัวแอมปมีขนาดน้าํ หนักไมนอยกวา 14.88 Kg.
6.12 สามารถใชไฟฟา 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ AC
ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง
6.13 มีพรอมตูล ําโพงเบส ทําจากไม หุมดวยพรม หรือ วัสดุ
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รวมเงิน
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
สังเคราะห สวยงาม
6.14 ตัวตูลําโพงเบส รองรับกําลังขับไดไมนอยกวา400
วัตต/8 โอหม
6.15 ภายในประกอบดวย ดอกลําโพงขนาดไมนอยกวา 4 x
10" + เสียงแหลม
6.16 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 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 ในแชนนอลที่ 1 มีอินพุตเปนแบบ
XLR input สําหรับใชกับไมคโครโฟน
7.5 มีรูแจคสัญญาณ Headphone , DI , Effect Loop
and Line Out , Footswitch
7.6 มีสวิทซปด - เปดเครื่องอยูที่ดานหลัง
7.7 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ
AC ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง
7.8 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
8. เครื่องผสมสัญญาณเสียง
8.1 ตัวเครื่อง ทําดวยโลหะ หรือ วัสดุสังเคราะห พนสี
สวยงาม ประกอบดวยชองสัญญาณ 24 Channels, 4
Subgroup, 4 สเตอริโออินพุต
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 ตอบสนองความถี่อินพุตทูเอาพุตไมคแชนนอล 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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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
LO MID 35 – 1 KHz 350 Hz
LO 60 Hz 50 Hz
8.10 ไฮพาสฟวเตอร (ไมคแชนนอล) 18 dB/Oct @ 80

8.11 ดิสทรอชั่น 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 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมนอยกวา 28 Kg.
8.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีตัว
Power Supply จายไฟ AC มาใหพรอมกับตัวเครื่อง
8.15 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 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 อนาล็อคเอาพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +15 dBu at
+4 dBu nominal level, +1 dBV at –10 dBV nominal
level
9.10 แบนดวิทดความถีไ่ มนอยกวา 20 Hz – 20 KHz, +/3 dB, SNR ไมนอยกวา 91 dB, unweighted, 20 Hz to 20
KHz
9.11 ความเพี้ยนสัญญาณ (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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และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

46.875 KHz
9.13 แสดงผลการทํางานโดยผานหนาจอ LED 4 digit 14
segment alpha numeric
9.14 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ
AC ที่มีมาพรอมกับตัวเครื่อง
9.15 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา H 44 mm. x W 482.6
mm. x D 204.4 mm.
9.16 ตัวเครื่องมีขนาดน้าํ หนักสุทธิไมนอ ยกวา 2.0 Kg
9.17 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
10. กราฟฟค อีควอไลเซอร
10.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม
10.2 ปุมปรับความถีเ่ ปนแบบสไลดกานสั้น 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 แยกสัญญาณความถี่ระหวาง 30
– 200 Hz
10.8 ตอบสนองความถี่ระหวาง 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 ตอบสนองความถี่ระหวาง 20 Hz to 20 KHz in
31 1/3 octave bands, แบนดวายด 1/3 octave
ประกอบดวยความถี่ 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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หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
(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 ตัวเครื่องมีขนาดน้าํ หนักไมนอยกวา 2.5 Kg.
10.20 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
11. เครื่องแยกสัญญาณเสียง
11.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม
11.2 เครื่องแยกสัญญาณเสียงเปนแบบสเตอริโอ 2 ทาง
และ 3 ทางโมโน และ ซับวูฟเฟอรเอาพุตแยกตางหากสวิทซ
25 Hz ซับโซนิคฟวเตอรอินพุตสําหรับปองกันความถี่ต่ําอินพุต
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 ตอบสนองความถี่ระหวาง < 5 Hz to > 60 KHz,
+ 0 /- 3 dB
11.10 สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยใช
สายไฟ AC ที่มีมาพรอมกับตัวเครือ่ ง
11.11 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา H 44.5 mm. x W
482.6 mm. x D 217 mm.
11.12 ตัวเครื่องมีขนาดน้าํ หนักไมนอยกวา 3.0 Kg
11.13 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
12. เครื่องควบคุมระดับสัญญาณเสียง
12.1 ตัวเครื่องทําดวยโลหะ พนสี สวยงาม
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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 ออดิโอเอาพุตเลเวลสูงสุดไมนอยกวา +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 ซิสเต็มแบนดวิทซระหวาง 20 Hz – 20 KHz, +0
/ -0.5 dB, S/N ratio 115 dB, unweighted, 22 Hz – 22
KHz
12.13 ตอบสนองความถี่ระหวาง 0.35 Hz to 200 KHz,
+0 / -3 dB, ครอสทอรค –110 dB @ 1 KHz
12.14 ความเพี้ยนสัญญาณ (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 โปรแกรมลิมเิ ตอร
12.21 ไดนามิคเอ็นฮันเซอรเปนแบบ IDE (Interactive
Dynamic Enhancer)
12.22 ฟวเตอรความถีร่ ะหวาง 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 ที่มีมาพรอมกับตัวเครือ่ ง
12.25 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
13. ตูลําโพง Active Sub Bass
13.1 ตัวตูลําโพงทําดวยไม หุมดวยวัสดุสังเคราะห 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 ไฮคัทฟวเตอร 70 Hz – 150 Hz, Butterworth,
24 dB slope
13.11 ตอบสนองความถี่ระหวาง 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) สูงสุด 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 ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมนอยกวา 38.2 Kg.
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หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
13.17 สามารถใชไฟ AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ
AC ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง
13.18 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
14. ตูลําโพง Mid High
14.1 ตัวตูลําโพงทําดวยวัสดุสังเคราะห พนสี สวยงาม
ภายในตูลาํ โพง 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 ตอบสนองความถี่ระหวาง 65 Hz – 20 KHz,
อิมพีแดนซ 8 โอหม
14.7 ตัวแยกสัญญาณเสียงตัดความถี่ที่ 1.9 KHz
14.8 สามารถปรับแตงความถี่เสียงสูง (High EQ + 15
dB) ไมนอยกวา 12 KHz
14.9 สามารถปรับแตงความถี่เสียงต่ํา (Low EQ + 15
dB) ไมนอยกวา 80 Hz
14.10 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
15. ไมคโครโฟนไรสาย
15.1 ตัวเครื่องรับทําดวยวัสดุสังเคราะห หรือ โลหะ พนสี
15.2 ตัวเครื่องรับ มีเสาอากาศอยูดานหลังเครื่องแบบ 2
เสา
15.3 ตัวเครื่องมี Channels : 2 Channels
15.4 ตัวไมคโครโฟนเปนแบบไรสาย แบบคู ใชสําหรับ
รอง มีสวิทซปด – เปดไมค
15.5 ตัวไมคโครโฟนไรสายเปนตัวสงสัญญาณ, RF
output power : < 10 mW
15.6 ตัวเครื่องสง และ ตัวเครื่องรับตอบสนองที่ความถี่
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 รับสัญญาณไมนอ ยกวา 60 เมตร,
Distortion : < 0.5%
15.10 หัวไมคโครโฟนเปนวัสดุรับสัญญาณเสียงที่มีความ
ไวมาก และ ใหเสียงที่เปนธรรมชาติมากที่สดุ ใหอิสระในการ
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ลําดับ
ที่

13.

รายการ

เครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลม

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

2 เครื่อง

29,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
รอง หรือ เคลื่อนไหวโดยปราศจากสายสัญญาณ สะดวกสบาย
กระชับมือมีรูแจคเปนแบบ XLR 2 ชอง หรือ แจคโฟน 1 ชอง
15.11 มีวอลลุมสําหรับปรับสัญญาณเสียง 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
แปลงไฟที่มีมาใหกับตัวเครื่องรับสัญญาณ
15.15 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
16. ไมคโครโฟนรองชนิดสาย
16.1 ตัวไมคโครโฟน ทําดวยโลหะ พนสี
16.2 ตัวไมคเปนแบบ Dynamic Microphone
16.3 ตอบสนองความถี่ 80 Hz – 15 KHz
16.4 Polar pattern เปนแบบ Super Cardioid
16.5 อิมพีแดนซ 600 โอหม
16.6 อุลตราโลนอยสดสี ทรอชั่นเสียงรบกวนต่ํา ใหเสียง
สดใสเปนธรรมชาติ
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 ตัวไมคมีขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 230 g.
16.11 รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป
คําชี้แจง
ใชงานที่คณะครุศาสตร
58,000 คุณลักษณะ
- สามารถเขาเลมเอกสารไดหนาไมนอยกวา 500 แผนตอ
ครั้ง
- สามารถเจาะเอกสารไมนอยกวา 21 รู
- สามารถเขาเลมเอกสารไดถึงขนาด A4
- สามารถเจาะเอกสารไดครั้งละไมนอยวา 15 แผน
- สามารถปรับระยะหางของกระดาษได 4 ระดับ
- น้ําหนักไมนอยกวา 12 กก.
- รับประกันเครื่อง 1 ป
คําชี้แจง
ใชงานที่คณะครุศาสตร จํานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 1 เครื่อง

รวมเงิน
(บาท)
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ลําดับ
ที่
14.

รายการ
ชุดหอง Sensory
Room

จํานวน/
หนวยนับ
1 ชุด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
450,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
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. เกาอี้รูปทรงไขครอบ จํานวน 1 ตัว
6. เบาะรองนั่งกระตุนประสาทสัมผัส พรอมชุดเครื่องเสียง
จํานวน 1 ชุด
7. เบาะปูพื้นนุมนิ่มทั้งหอง
8. ผนังนิ่มกันกระแทกหุม หนังเทียม สูง 1 เมตร รอบหอง
ทั้งหอง
9. ชุดชิงชาไรเสา จํานวน 1 ตัว
10. ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ 8 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
11. ชุดบอบอลสี่เหลี่ยมพรอมลูกบอล จํานวน 1 ชุด
12. กระจกเงา จํานวน 1 ชุด
13. โปรเจ็คเตอรพรอมแผนจานแสงแบบตางๆ จํานวน 1
ชุด
14. ชุดระนาดทรงตัว 8 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดอุปกรณกระตุนประสาทสัมผัสทางสายตา
1.1 เปนอุปกรณทรงกระบอกทําจากพลาสติกหรือ
อะคริลิคใส คงทน ตั้งอยูบนฐานที่แข็งแรง
1.2 ภายในหลอดทรงกระบอกสามารถบรรจุน้ํา ไดที่
ฐานมีอุปกรณที่ทําใหวสั ดุที่อยูภายในหลอด เคลื่อนไหวได
พรอมมีฟองอากาศ
1.3 มีชุดอุปกรณควบคุมไฟสามารถเปลี่ยนสีสันของไฟ
ได
1.4 เสนผาศูนยกลางของหลอดไมนอยกวา 10
เซนติเมตร ความสูงจากพื้นรวมฐานไมเกิน 130 เซนติเมตร
จํานวน 3 แทง
2. ชุดอุปกรณแสงไฟโคมสลับสี Gem Sphere
2.1 โครงสรางทําดวยพลาสติก สามารถยึดตัดกับเพดาน
หอง
2.2 เปนอุปกรณ ทรงกลม มีหลอดไฟสลับสีอยูภายใน
2.3 มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 นิ้ว
2.4 มีสวิทซปด-เปด และปุมสําหรับควบคุมการทํางาน
ของไฟ
3. ชุดอุปกรณทอไฟเรืองแสงเสนเล็ก
3.1 เปนทอไฟเรืองแสงทําจากพลาสติกหรือไฟเบอร
อยางดีเปนทอเสนกลมมีแสงสีตาง ๆ ออกที่ปลายที่ปลายทอ
รวมเงิน
(บาท)
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ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ซึ่งสายทอสามารถปรับใหโคงงอไดตามสภาพการใชงานของ
รางกาย
3.2 มีความเหนียวคงทนถูกรางกายไดไมเปนอันตราย
3.3 มีสวิทซไฟพรอมกลองควบคุมใชไฟฟา 220 โวลต
4. ชุดอุปกรณพรมเรืองแสง Fiber Optic Catpet Light
Source
4.1 เปนพรมที่ฝงทอ Fiber Optic กระจายทั่วพรม
4.2 พรมทําดวยใยสังเคราะห สามารถเปยกน้ําได
4.3 พรมมีไฟเรืองแสงอยางตอเนื่องและสามารถเปลี่ยน
สีได
4.4 ขนาดความกวางไมนอยกวา 1 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 2 เมตร
5. เกาอี้รูปทรงไขครอบ
5.1 โครงสรางทําดวยเหล็ก พนสีอบความรอน
5.2 มีรูปทรงแบบไขครอบ
5.3 มีตะขอเกี่ยวสําหรับแขวนผนัง (หรือขาตั้งสําหรับ
วางพื้น)
5.4 มีผาใบสําหรับนอนยึดติดกับรูปทรงไขครอบ
5.5 สามารถถอดผาใบออกทําความสะอาดได
5.6 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
6. เบาะรองนั่งกระตุนประสาทสัมผัส พรอมชุดเครื่อง
เสียง
6.1 เปนเบาะรองนั่ง ปรับรูปตามรางกายได
6.2 ภายนอกทําดวยผาใยสังเคราะหอยางดี
6.3 เปนผลิตภัณฑที่ไมระคายเคือง
6.4 ขนาดความกวางไมนอยกวา 1.20 เมตรความยาว
ไมนอยกวา 1.50 เมตร
6.5 มีลําโพงอยูภายในเบาะและระบบสั่นสะเทือนตาม
จังหวะเพลงได
6.6 รูปแบบและสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
7. เบาะปูพื้นนุมนิ่มทั้งหอง
7.1 ผลิตจากฟองน้ํา หนา 2 นิ้ว หุมผาหนังพีวีซีอยางดี
สีสันสดใส ขนาดกวาง 100 x ยาว 200 x หนา 5 ซม.
8. ผนังนิ่มกันกระแทกหุม หนังเทียม สูง 1 เมตร
8.1 โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองน้ําหนา 2 นิ้ว หุม
ดวยผาหนังพีวีซี สีสันสดใส ไมเปนอันตรายตอเด็ก
9. ชุดชิงชาไรเสา
9.1 โครงสรางทําดวยเหล็กที่มีความแข็งแรงยึดติดกับ
ผนังบนเพดาน
9.2 วัสดุที่แขวนชิงชาทําดวยไนลอนอยางดี สีสวยงาม
9.3 อุปกรณที่นั่งปรับเปลี่ยนได
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ลําดับ
ที่

15.

รายการ

ชุดเครื่องเลนสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

1 ชุด

300,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
10. ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ 8 ชิ้น
10.1 ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ (ประกอบไดหลายแบบ)
โครงสรางทําจากไมอัดหนา10 มม. ประกอบดวยไมยางพารา
หนา 2.5 x 1 นิ้ว บุดวยฟองน้ํา หนา 2 นิ้ว และฟองน้ําอยาง
ดี ห นา 2 นิ้ ว และ 1 นิ้ ว ตามลํ า ดั บ หุ ม ด ว ยผ า พี วี ซี อ ย า งดี
สามารถปรับเปลี่ยนเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมนั้นๆ ทําความสะอาดงาย สะดวกตอการเคลื่อนยาย
คงทนตอการใชงาน
11. ชุดบอบอลสี่เหลี่ยมพรอมลูกบอล
11.1 บอบอลหกเหลี่ยมหุมดวยผาพีวีซีอยางดี บุดวยฟองน้ํา
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 มิลลิเมตร
12.3 ขนาดความยาวไมนอยกวา 1200 มิลลิเมตร
12.4 พรอมแถมกาวสําหรับติดผนัง
13. โปรเจ็คเตอรพรอมแผนจานแสงแบบตางๆ
13.1 ตัวกําเนิดแสงเปนแบบหลอดไดโอดเปลงแสง LED
13.2 พรอมแผนจานแสงแสดงลวดลายแบบตางๆ
จํานวนไมนอยกวา 1 แผน
14. ชุดระนาดทรงตัว 8 ชิ้น
14.1 ชุดระนาดทรงตัว ขนาดกวางไมนอ ยกวา 30 x
ยาว 180 x สูง 29 ซม.
14.2 โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มม.
ประกอบดวยไมยางพาราหนาไมนอ ยกวา 2.5 x 1 นิ้ว บุดวย
ฟองน้ํา หนาไมนอยกวา 2 นิ้ว และฟองน้ําอยางดีหนาไม
นอยกวา 2 นิ้วและ 1 นิ้ว ตามลําดับ หุมดวยผาพีวีซีอยางดี
ปรับเปลีย่ นเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะสมของกิจกรรม
นั้นๆ ทําความสะอาดงาย สะดวกตอการเคลื่อนยาย คงทนตอ
การใชงาน
คําชี้แจง
ใชที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
300,000 คุณลักษณะประกอบดวย 15 รายการ/ 1 ชุด
1. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิ่ม ขนาด กวาง 50xยาว 110 x
สูง 120 ซม.จํานวน 2 ชุด
2. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิ่มขนาดกวาง 60 x ยาว 85 x
สูง 95 ซม.จํานวน 1 ชุด
3. ชั้นวางสินคาสื่อของเลน ขนาด กวาง 50xยาว 100 x
สูง 130 ซม. จํานวน 1 ชุด
4. อุโมงคทางลอด จํานวน 1 ชุด
5. ชุดสงเสริมกิจกรรมนุม นิ่ม จํานวน 1 ชุด
6. เบาะกิจกรรมสรางสรรค จํานวน 1 ชุด
รวมเงิน
(บาท)
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ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
7. ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ (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. เบาะปูพื้นนุมนิ่ม จํานวน 1 ชุด
15. เบาะบุผนังนุมนิม่ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิม่
1.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10
มม. บุดวยฟองน้ํา ไมนอยกวา ขนาด 1 นิ้ว หุมดวยผาพีวีซี
อยางดีสีสันสดใส สวยงาม
1.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50xยาว 110 x สูง 120
ซม.
2. ชั้นวางสื่อของเลนนุมนิม่
2.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา 10 มม. บุดวย
ฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว และหุมดวยผาพีวีซี อยางดี
2.2 มีตะกราใสของไดไมนอยกวา 2 ชั้น ขนาดกวาง
ไมนอยกวา 60 x ยาว 85 x สูง 95 ซม.
3. ชั้นวางสินคาสื่อของเลน
3.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10 มม.
บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว หุมดวยผาพีวีซีอยางดี สีสัน
สดใส
3.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50xยาว 100 x สูง 130 ซม.
4. อุโมงคทางลอด
4.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา 10 มม. ประกอบ
กับไมโครงยางพาราอยางดีบุทับดวยฟองน้ําไมนอยกวา 1 นิ้ว
และ 2 นิ้ว ตามลําดับ ดานในมีเบาะหนาไมนอยกวา 1 นิ้ว
หุมดวยผาหนังอยางดี สีสันสดใส
4.2 ตัวอุโมงคขึ้นรูปงานเปนรูปสัตว ทั้ง 2 ดาน ตรงกลาง
เปนอุโมงค
4.3 ขนาดไมนอยกวากวาง 140 xยาว 110 x สูง 100 ซม
5. ชุดสงเสริมกิจกรรมนุมนิ่ม
5.1 โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองน้ํา หุมผาหนังพีวีซี
อยางดี
5.2 เปนรูปทรงเลขาคณิตตางๆ ไดแก ชุดครึ่งวงกลม
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รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
เล็ก-ใหญ ,ทรงกระบอกเล็ก-ใหญ, สี่เหลีย่ มจัตุรสั , สี่เหลี่ยมผืนผ
สีสันสดใส
5.3 ขนาดไมนอยกวา กวาง 80 x ยาว 80 x สูง 40 ซม.
บรรจุกระเปาอยางดี
6. เบาะกิจกรรมสรางสรรค
6.1 เปนแผนกิจกรรมไมนอยกวา 33 ชิ้น ประกอบดวย
ชุดตัวเลข 9 ชิ้น / ชุดรูปทรง เรขาณิต 9 ชิ้น/ ชุดวงกลม 9 ชิ้น/
ชุดสิ่งกีดขวาง 6 ชิ้น / ลูกเตาทอยแตม 2 ลูก
6.2 โครงสรางทําจากฟองน้ําไมนอยกวา 2 ชิ้น หุมทับดว
ผาหนังพีวีซีอยางดี สีสันสดใส
6.3 ขนาดแผนกิจกรรมไมนอยกวา กวาง 40 xยาว 40 x
หนา 5 ซม. (รวม 33 ชิ้น)
6.4 พรอมลูกเตา 2 ลูก
6.5 ขนาดลูกเตากวางไมนอยกวา 20xยาว 20xสูง 20 ซม.
(รวม 2 ชิ้น)
7. ชุดพัฒนาการกลามเนื้อ
7.1 โครงสรางทําจากไมอัดไมนอยกวา หนา 10 มม.
หุมดวยผาพีวีซีอยางดี
7.2 ประกอบดวยไมยางพาราไมนอ ยกวา หนา 2.5 x 1 นิ้ว
บุดวยฟองน้ํา หนา 2 นิ้ว และฟองน้ําอยางดีไมนอยกวา หนา 2
นิ้วและ 1 นิ้ว ตามลําดับ
7.3 สามารถปรับเปลีย่ นเปนรูปตางๆ ไดตามความเหมาะส
7.4 ขนาดไมนอยกวา กวาง 190 x ยาว 270 x สูง 35 ซม
8. ชุดยิมวงกลม 1 ชุด
8.1 โครงสรางทําจากไม หุมดวยไมอัดไมนอยกวา 10 มม.
ไมยางพารา บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว หุมดวยผาพีวี
อยางดีสีสัน
8.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 110 x ยาว 200 x สูง 60 ซ
9. ชุดโยกเยก
9.1 โครงสรางทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา 10 มม.
บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว หุมดวยผาพีวีซีอยางดี
สีสันสดใส ไมเปนอันตรายกับเด็ก
9.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 25 x ยาว 90 x สูง 55 ซม
10. ชุดโยกเยก
10.1 โครงสรางทําจากไมอดั หนาไมนอยกวา 10 มม.
บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว หุมดวยผาพีวีซี
อยางดีสีสันสดใส
10.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50 x ยาว 120 x สูง 49 ซม
11. ชุดโยกเยก
11.1 โครงสรางทําจากไมอดั หนาไมนอยกวา 10 มม.
บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว หุมดวยผาพีวีซี อยางดี
สีสันสดใส สวยงาม
11.2 ขนาดไมนอยกวา กวาง 50 x ยาว 80 x สูง 65 ซม
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ลําดับ
ที่

16.

รายการ

กลองจุลทรรศน ชนิด2
ตา

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

7 กลอง

39,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
12. ชุดโยกเยก
12.1 โครงสรางทําจากไมอดั หนาไมนอยกวา 10 มม.
บุดวยฟองน้ําขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว และ 2 นิ้วหุมดวยผาพีวีซี
อยางดีสีสันสดใส
12.2 ขนาดไมนอยกวากวาง 25 x ยาว 65 x สูง 50 ซม.
13. ชุดสไลเดอร
13.1 โครงสรางทําจากไมอดั ไมนอยกวา10 มม.+ไม MDF
ไมนอยกวา 15 มม.
13.2 ประกอบกับโครงไมยางพาราไมนอ ยกวา 2.5 x 1 นิ้
13.3 ทับดวยฟองน้ําอยางดีไมนอยกวา 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว
13.4 หุมดวยผาหนังพีวีซีอยางดี เปนรูปสัตว ดานหัวเปน
บันไดนุมนิม่ สําหรับเดินขึ้นสไลเดอร สีสันสดใส
13.5 ขนาดไมนอยกวา กวาง 65 x ยาว 185 x สูง 70 ซม
14. เบาะปูพื้นนุมนิ่ม
14.1 ผลิตจากฟองน้ํา หนาไมนอยกวา 2 นิ้ว
หุมผาหนังพีวีซีอยางดี สีสันสดใส
14.2 ขนาดไมนอยกวากวาง 100 x ยาว 200 x หนา 5 ซ
15. เบาะบุผนังนุมนิม่
15.1 โครงสรางทําจากไม บุดวยฟองน้ําหนาไมนอย
กวา 2 นิ้ว
15.2 หุมดวยผาหนังพีวีซี สีสันสดใส
15.3 ขนาดไมนอยกวา 20 ตรม.
คําชี้แจง
ใชงานที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
273,000 คุณลักษณะ
- หัวกลอง : ชนิดกระบอกตาคู เอนไมนอยกวา 30 องศา
หมุนได 360 องศา
- เลนสตา : ชนิดเห็นภาพกวาง (WF) มีกําลังขยายไมนอย
กวา 10x/18 mm 1 คู และที่เลนสสามารถปรับความคมชัดได
- เลนสวตั ถุ : มีกําลังขยาย 4 ขนาด คือ 4X 10X 40X
(Spring Oil)
- แทนวางสไลด : สามารถปรับเลื่อนสไลดไดไมนอยกวา
70x30 มม.
- ระบบโฟกัส : ชนิดเคลื่อนที่แทนวางวัตถุขึ้น-ลง ได โดย
ปุมปรับภาพหยาบและปรับละเอียด แยกจากกันแบบแกนรวม
(Coaxial) พรอมปุมล็อกระยะโฟกัส
- เลนสรวมแสง : ชนิด Abbe condenser NA.1.25 ปรับ
ขึ้นลงไดมี Iris diaphragm พรอมแปนใสกระจกกรองแสง
- ระบบใหแสงสวาง : หลอดไฟชนิด X-LED2 หมอแปลง
ไฟฟา อยางนอย 220 โวลต 50 เฮิรตซ
- มีระบบล็อกปองกันไมใหสไลดกระแทกกับเลนสใกลวัตถุ
- รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป
คําชี้แจง
รวมเงิน
(บาท)
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จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

17.

เครื่องพิมพสําเนา
เอกสารระบบดิจิตอล
400*400

1 เครื่อง

180,000

18.

ปากกาอิเล็กทรอนิกส

2 ชุด

22,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ใชงานที่โรงเรียนประถมสาธิต
180,000 คุณลักษณะ
- ความละเอียดไมนอยกวา 400x400 จุดตอตารางนิ้ว
- ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 45-130 แผนตอนาที
- หนาจอแสดงคําสั่งดวยระบบจอ LCD
- สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรได (USB 2.0 PORT)
ซึ่งเปนชุดอินเตอรเฟสติดตั้งโดยมาตรฐาน (ไมใช
อุปกรณเสริม)
- สามารถยอ-ขยายได 8 ระดับ
- สามารถยอขยายไดตั้งแต 50-200% และสามารถยอขยายไดครั้งละ 1%
- สามารถรับตนฉบับไดถึงขนาด A3
- สามารถใชกระดาษที่มีน้ําหนักตั้งแต 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
- สามารถตั้งรหัสล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บขอมูล
- รับประกันเครื่อง 1 ป
คําชี้แจง
ใชงานที่โรงเรียนประถมสาธิต
45,000 คุณลักษณะประกอบดวย 4 รายการ/ 1 ชุด
1. ชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องประมวลผล
2. ชุดเชื่อมสัญญาณ Wireless
3. Soft ware รองรับการทํางานของปากกา
4. กระดานโฟเมกา กระดานสูง 1.20 เมตร กวาง 1.80
เมตร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องประมวลผล
1.1 ขนาดไมนอยกวา 20.4 x 132.8 มิลลิเมตร
1.2 ใชไฟ 5Vdc 200mA
1.3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรรี่ และ การชารจ
แบตเตอรรี่ แบบ 2 สี
1.4 แบตเตอรรี่ ชนิด Li-Polymer 3.6V 200mAh/การ
ชารจ 0.7C 1.2 ชั่วโมง
1.5 รับสงขอมูลแบบไรสาย 2.4GHz อัตราการรับ-สง
1-2Mbps
1.6 ระยะรับ-สงไมนอยกวา 20 เมตร พื้นที่โลง
1.7 สงแสงอินฟาเรดในการกดแบบอัตโนมัติ เมื่อใกล
รวมเงิน
(บาท)
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รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

กระดาน
1.8 ปุมกดเรียกการใชงานรวมกับซอฟแวร 4 ปุม
2. เครื่องประมวลผลตรวจจับอินฟาเรดจากปากกา
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 พื้นที่โลง
2.5 กลองจับแสงอินฟาเรดจากปากกา 100 Hz
3. เครื่องตัวกลางการรับ-สงขอมูล
3.1 ความกวาง 17x173 มิลลิเมตร
3.2 ใชไฟเลี้ยงจาก USB
3.3 รับสงขอมูลแบบไรสาย 2.4GHz อัตราการรับ-สง 12 Mbps
3.4 ระยะ รับ-สงไมนอยกวา 20 เมตร พื้นที่โลง
3.5 อัตรารับ-สงขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
115200bps
คําชี้แจง
ใชงานที่โรงเรียนสาธิตมัธยม
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
161434103000 โครงการพัฒนาบุคลากรสารวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
188,740 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของ
สังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมและทองถิ่นยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ที่
สอดคลองกับการจัดการศึกษา
ตามเปาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลาวมาจะเห็นไดวาถาจะใหเกิดขึ้นได งาน
วิชาการของคณะจะตองเขมแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากวัตถุประสงค
หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนางาน
วิชาการ เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม และการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการไดนําความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ
3. เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการไดนําความรูที่เขารับการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
องคประกอบที่ 4 (ระดับหลักสูตร) อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
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 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาอาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 7 มุงมาตรฐานคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักวิชาการที่เชี่ยวชาญและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 7.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ”
1
ครัง้
1.2 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของนักวิจัย
1
ครัง้
1.3 อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู
1
ครัง้
ในศตวรรษที่ 21”
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางสูการเขียนบทความวิชาการ”
1
ครัง้
1.5 สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
1
ครัง้
1.6 อบรม “สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน”
1
ครัง้
1.7 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการมีจิตอาสา
1
ครัง้
1.8 อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา”
1
ครัง้
1.9 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน
1
ครัง้
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน รอยละ 80
2.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....32.58 %..เปนเงิน..61,500...บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....6.65.. %...เปนเงิน..12,550...บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...60.77 %..เปนเงิน..114,690. บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงาน
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ”
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของ
นักวิจัย
อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสนทางสูการเขียน
บทความวิชาการ”
สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
อบรม “สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน”
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมการมีจิตอาสา
อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษา”
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

12,550

1 ครั้ง

12,550

1 ครั้ง

16,150

1 ครั้ง

16,150

1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

18,500
7,570
5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

18,500
2,880

1 ครั้ง

11,420

1 ครั้ง

11,420

1 ครั้ง

5,000
188,740

1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,690
5,000

1 ครั้ง

5,000
114,690

12,550
1 ครั้ง

61,500

12,550

12,550

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ”
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
3
คนๆละ
10
ช.ม.ๆละ
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
ช.ม.ๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหาร
40 คนๆละ
1
ครั้งๆละ
-คาอาหารวาง
40 คนๆละ
3
มื้อๆละ
-คาที่พัก
42 คนๆละ
1
คืนๆละ
-คาเบี้ยเลี้ยพนักงานขับรถ
2
คนๆละ
2
วันๆละ
-คาพาหนะ/ซอมบํารุง/น้ํามัน
-คาวัสดุ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของนักวิจัย
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คนๆละ
3
ช.ม.ๆละ
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวาง
35 คนๆละ
2
มื้อๆละ
-อาหารกลางวัน
35 คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาวัสดุ
อบรม “การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21”
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
35
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหารกลางวัน
35 คน ๆละ
1
มื้อๆละ
-คาวัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “เสนทางสูการเขียนบทความวิชาการ”
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
43
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-คาอาหารกลางวัน
43
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาวัสดุ
สัมมนา/ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง
10 คนๆละ
2
วันๆละ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
หนวย
(บาท)
100,000
100,000
19,800
บาท
18,000
บาท
1,800
80,200
บาท
28,000
บาท
6,000
บาท
33,600
บาท
960
8,000
3,640
12,550
12,550
3,600
บาท
3,600
8,950
บาท
2,450
บาท
3,500
3,000
12,550
12,550
3,600
บาท
3,600
8,950
บาท
2,450
บาท
3,500
3,000
16,150
16,150
7,200
บาท
7,200
8,950
บาท
3,010
บาท
4,300
1,640
18,500
18,500
18,500
บาท
4,800

อัตราตอหนวย
อัตรา

600
600
700
50
800
240

600
35
100

600
35
100

600
35
100

240

หมาย
เหตุ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1
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ลํา
ดับ

6

7

8

9

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ
1
คัน
10 คนๆละ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
หนวย
(บาท)
บาท
5,000
บาท
8,000
700
7,570
7,570
3,600
บาท
3,600
3,970
บาท
770
บาท
2,200
1,000
5,000
5,000
1,200
บาท
1,200
3,800
3,800
11,420
11,420
2,400
บาท
2,400
9,020
บาท
1,820
บาท
5,200
2,000
5,000
5,000
5,000
188,740

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ
2
1

อัตรา
2,500
800

-คาจางเหมารถโดยสาร
-คาที่พัก
-คาวัสดุ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน”
งบดําเนินงาน
6.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คนๆละ
3
6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวาง
22 คนๆละ
1
-คาอาหารกลางวัน
22 คนๆละ
1
-คาวัสดุ
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการมีจิตอาสา
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
2
7.2 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาน้ํามัน/
อบรม “แนวทางการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา”
งบดําเนินงาน
8.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
4
8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหารวาง
52 คนๆละ
1
-คาอาหารกลางวัน
52 คนๆละ
1
-คาวัสดุ
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยๆละ
วันๆละ
คืนๆละ

ช.ม.ๆละ

600

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35
100

ช.ม.ๆละ

600

ช.ม.ๆละ

600

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35
100

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หมาย
เหตุ

ไตรมาส 1,3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
8.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน รอยละ 80
10.1.2 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
117,600 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมและร ว มอนุ รั กษ สื บ สานประเพณีศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย จากเหตุผ ลที่ กลาวมา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงไดกําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ และเพื่อรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2558
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักศึกษา
2. เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ ..4.... ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธที่ 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 1 การทํานุบํารุง ดานศิลปวัฒนธรรมไดรับการยอมรับระดับทองถิ่นระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ระดับทองถิ่นหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถจัดกิจกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .2.66 %...เปนเงิน.......3,000.........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .97.34 %. เปนเงิน...114,600........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
รูรักษภาษาไทยสรางลมหายใจของชาติ
ไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป
ทําบุญปใหม
บานศรีสูขวัญนักศึกษา ชั้นป 1
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

100 คน
200 คน
50 คน
500 คน

35,000
70,000
3,000
9,600
117,600

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

3,000
3,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
2 ครั้ง

35,000
70,000

1 ครั้ง

9,600
114,600
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณ
รูรักษภาษาไทยสรางลมหายใจของชาติ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
3
1.2 คาใชสอยและวัสดุ
-คาเงินรางวัล
-คาจัดบอรดนิทรรศการ 3 มิติ
-คาวัสดุ
ไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป
งบดําเนินงาน
2..1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
2..2 คาใชสอย
-คาใชสอย
ทําบุญปใหม
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
-คาใชสอย/วัสดุ
บายศรีสูขวัญนักศึกษา ชั้นป 1
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
4.2 คาใชสอย
-คาใชสอย
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนวยตอรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย
(บาท)
35,000
35,000
1,800
บาท
1,800
33,200
7,000
15,000
11,200
70,000
70,000
10,000
10,000
60,000
60,000
3,000
3,000
3,000
3,000
9,600
9,600
3,600
3,600
6,000
6,000
117,600

อัตราตอหนวย

หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

อัตรา

คนๆละ

1

ช.ม.ๆละ

600

คนๆละ

5

ช.ม.ๆละ

1,000

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

1,200

ครั้งๆละ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
8.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย
8.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการเผยแพรความรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมไทย
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
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161434103200 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
172,050 บาท
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมและทองถิ่นยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพใน
สาขาวิชาเอกตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา
ตามเปาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ตองการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลาวมาจะเห็นไดวาถาจะให
เกิดขึ้นได งานวิชาการของคณะจะตองเขมแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากวัตถุประสงค หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึง
จําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพื่อ
การรับนักศึกษาใหม และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพ สอดคลองกับตัวชี้วัดของ สกอ. และตอบสนองความตองการของทองถิ่น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 ระดับคณะ
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องคประกอบที่ ..1... ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 291
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในไมต่ํากวาระดับดี
8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย)
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
5
1.2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5
1.3 จางอาจารยพิเศษ
5
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 เบิกจายรอยละ ......10.64.. %....เปนเงิน....18,300..บาท
 ไตรมาสที่ 2 เบิกจายรอยละ .....47.08....%...เปนเงิน....81,000...บาท
 ไตรมาสที่ 3 เบิกจายรอยละ .....34.43....%...เปนเงิน....59,250...บาท
 ไตรมาสที่ 4 เบิกจายรอยละ ......7.85….%.....เปนเงิน.....13,500...บาท

หนวยนับ
หลักสูตร
หลักสูตร
สาขา
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
จางอาจารยพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

5 หลักสูตร
5 ครั้ง
5 สาขา

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

55,000
4,250
112,800 2 สาขา
172,050

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

18,300 4 สาขา
18,300

81,000
81,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ

5 หลักสูตร
5 ครั้ง

55,000
4,250

59,250

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 สาขา

13,500
13,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 293
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คากรรมการวิพากษหลักสูตร
1.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
คาวัสดุ
3 จางอาจารยพิเศษ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-คาอาจารยพิเศษสาขาพัฒนาชุมชน
-คาอาจารยพิเศษสาขาดนตรีสากล
-คาอาจารยพิเศษสาขานิติศาสตร
-คาอาจารยพิเศษสาขาดนตรี

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

5

หลักสูตร

5

ครั้ง

5

หลักสูตร

69
135
270
90

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
หนวย
(บาท)
55,000
55,000
36,000
36,000
19,000
19,000
4,250
4,250
4,250
4,250
112,800
112,800
112,800
บาท
13,800
บาท
27,000
บาท
54,000
บาท
18,000
172,050

ปริมาณหนวยตอรายการ

อัตราตอหนวย

ปริมาณ

อัตรา

ช.ม.
1
ช.ม.
1
ช.ม.
1
ช.ม.
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยๆละ

ช.ม.ๆละ
ช.ม.ๆละ
ช.ม.ๆละ
ช.ม.ๆละ

200
200
200
200

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หมาย
เหตุ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

1,2
ไตรมาส 2
1,2,4
ไตรมาส 2

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 คณะมนุษยศาสตรฯ มีหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด และตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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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161434103300 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
73,900 บาท
นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง

1. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการ
ที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและทักษะ
ที่จะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปน
อุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒ นานักศึกษาและปลุกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้ง
ขณะที่ยังกาลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลวจําเปนตอง
มีศักยภาพดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมี
ความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากที่สุดโดยเฉพาะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในสานักงานซึ่งปจจุบัน
ถือเปนคุณสมบัติที่จําเปนสาหรับผูที่ประสงคจะสมัครเขาทํางานในทุกหนวยงานทั้งทางราชการและเอกชนดวย
เหตุผลและความจําเปนดังกลาว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะฯ
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
3. เพื่อเตรียมความพรอมสูงานอาชีพใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพและจบการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

 สมศ.
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ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีลักษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะทีพ่ ึง
เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตและนักศึกษามีจิตสํานึก “เกงจริง ตองไมโกง”
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรบั การพัฒนาตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน
ตัวชี้วัดที่ 18.4 นักศึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจผลของการทุจริตและคอรัปชั่น
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบผูป กครอง
500
คน
2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
200
คน
3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ
60
คน
4 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
คน
5 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนทีต่ องการของสังคม
60
คน
6 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพื่อสังคม
40
คน
7 สงเสริมสุขภาพนักศึกษา
60
คน
8 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (ไหวครู)
100
คน
9 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ําดําหัว)
150
คน
10 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก
60
คน
11 สงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
60
คน
12 พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ
120
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมบี ุคลิกลักษณะที่พึงประสงคหลังการอบรม รอยละ 80
2.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมหลังการอบรม 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบผูปกครอง
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ
พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของสังคม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพื่อสังคม
สงเสริมสุขภาพนักศึกษา
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก
สงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

6,000
3,800
3,800
4,400
2,800
14,000
1,800
4,600
3,000
16,800
8,300
4,600
73,900

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,800
2,200

1 ครั้ง

2,800

8,800

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

2,200
2,800
14,000
1,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

16,800
8,300
4,600
50,500

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

3,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
3,000

8,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

6,000

6,000
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 ปฐมนิเทศและพบผูปกครอง
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
2.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
4 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คน ๆ ละ
4.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
5 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของสังคม
งบดําเนินงาน
5.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
5.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
6 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพื่อสังคม
งบดําเนินงาน
6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาเบี้ยเลี้ยง/น้ํามัน/พาหนะ
1
ครั้ง ๆ ละ
-คาวัสดุ
7 สงเสริมสุขภาพนักศึกษา
งบดําเนินงาน
7.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
6,000
6,000
6,000
6,000
3,800
3,800
1,800
บาท
1,800
2,000
2,000
3,800
3,800
1,800
บาท
1,800
2,000
2,000
4,400
4,400
2,400
บาท
2,400
2,000
2,000
2,800
2,800
1,800
บาท
1,800
1,000
1,000
14,000
14,000
14,000
5,440
8,560
1,800
1,800
1,800
บาท
1,800

อัตราตอหนวย
อัตรา

3

ชม. ๆ ละ

600

3

ชม. ๆ ละ

600

4

ชม. ๆ ละ

600

3

ชม. ๆ ละ

600

3

ช.ม.ๆละ

600
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

8 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
งบดําเนินงาน
8.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คน ๆ ละ 3
8.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆ ละ
9 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
งบดําเนินงาน
9.1 คาใชสอย
-คาใชสอย
1
ครั้ง ๆ ละ
10 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูโลกภายนอก
งบดําเนินงาน
10.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
10.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
11 สงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
งบดําเนินงาน
11.1คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
3
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
12 พัฒนาบัณฑิตสรางสํานึกจิตสาธารณะ
งบดําเนินงาน
12.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
1
คนๆละ
6
12.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตรา

ช.ม. ๆ ละ

600

ชม.ๆละ

600

ชม.ๆละ

600

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1.1 นักศึกษาในคณะฯไดรับการเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค
8.1.2 นักศึกษาเกิดจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
8.1.3 นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมสูงานอาชีพกอนจบการศึกษา

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
4,600
4,600
3,600
บาท
3,600
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
16,800
16,800
1,800
1,800
15,000
15,000
8,300
8,300
1,800
บาท
1,800
6,500
2,000
4,500
4,600
4,600
3,600
บาท
3,600
1,000
1,000
73,900

อัตราตอหนวย
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค รอยละ 80
9.1.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม รอยละ 80
9.1.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรูสูงานอาชีพกอนจบการศึกษา รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
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161434103400 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
8,600 บาท
นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง

1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชการเศรษฐกิจพอเพียงเปนพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่
พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เปนหลักการปฏิบัติเพื่อใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลาง บนพื้นฐาน
ของความพอประมาณ ความี เ หตุมีผ ล และมีภูมิคุมกัน ที่ดี ตลอดจนใชความรูอยางรอบคอบควบคูไปกับการมี
คุณธรรมเพื่อดําเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชชีวิตในสังคมปจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในทุกดาน
ดวยเหตุนี้การสราง “ภูมิคุมกัน” ใหแกเยาวชนซึ่งเปนสวนหนึ่งในสังคมและเปนกําลังหลักของประเทศจึงเปน
เรื่องสําคัญและเปนเรื่องเรงดวนที่ควรกระทํา โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สาขาวิชาภาษาไทยจึงไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา” ณ
พระราชวังดุสิตขึ้น เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนําหลักพื้นฐานจากโครงการดังกลาวไป
ปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการในพระราชดําริ นําไปปรับ
ประยุกตเพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิต
2. เพื่อเปดโลกทัศนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูถึงรากฐานของสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรม การ
จัดการกับทรัพยากรภายในประเทศเพื่อดําเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง ตลอดจนการรักษาทรัพยากรดังกลาวใหคง
อยูสืบไป
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 15 การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
เปาประสงคที่ 1 สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริและความรูความเขาใจ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
4

รายการเปาหมาย
เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ

ปริมาณ
60

หนวย
นับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.1. นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปใชประโยชนไดไมนอยกวา
รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...50.. %...เปนเงิน.. 4,300..........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...50.. %..เปนเงิน....4,300.........บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตาม
โครงการพระราชดําริ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง

8,600
8,600

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,300

4,300

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,300

4,300

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
ปริมาณรายการ

1 เสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูแนวทางตามโครงการพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
-คาวิทยากร
2
คน ๆ ละ 3
ชม. ๆ ละ
1.2 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

600

บาท

8,600
8,600
3,600
3,600
5,000
5,000
8,600

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปใชประโยชนไดไมนอยกวา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดไมนอยกวา รอยละ 75
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
125,000 บาท
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจหนาที่ใน
การสนับสนุนสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
และพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี เพื่อใหบรรลุตามภารกิจดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยวาเปนกระบวนการสรางองคความรูและภูมิปญญาที่สําคัญ จึงไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนใหอาจารยในคณะไดผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นและการเรียนการ
สอน ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหบรรลุเปาหมายตอไป
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการวิจัยตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อสนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัยมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 (ระดับคณะ) การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 5 ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละของตัวบงชี้ของแผนพัฒนาคุณภาพที่บรรลุเปาหมา รอยละ 80
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1 ผลิตงานวิจัย

รายการเปาหมาย

ปริมาณ
5

หนวยนับ
เลม

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....40 %....เปนเงิน....50,000........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...60 %....เปนเงิน...75,000........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ผลิตงานวิจัย
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

5 เลม

125,000
125,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

5 ครั้ง

50,000
50,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

5 ครั้ง

75,000
75,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 ผลิตงานวิจัย
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
-คาใชสอย/วัสดุ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

6

เลม

1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เลม ๆ ละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)

อัตราตอหนวย

25,000 บาท

125,000
125,000
125,000
125,000

125,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและเปนประโยชนทั้งใน
ศาสตรและการเรียนการสอน
8.2 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.2 มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
24,680 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดให สถาบันการศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพ
และจัดทําการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพตอหนวยงานตน
สังกั ดเป นประจํ า ทุกป และเพื่ อเตรีย มความพรอมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุกๆ 5 ป ดังนั้นทุกสวนงาน ในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเอง
และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของตนเองใหสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) (สมศ.)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดกําหนดกิจกรรมสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะและนักศึกษา เพื่อเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทํา SAR รอบประเมิน ปการศึกษา 2557 ของคณะ ภาควิชา
และสาขาวิชา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตอไป นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหความรูแกบุคลากรในคณะฯ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหมที่จําเปนตองทราบแนวคิด
ความเปนมาและความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหนวยงานที่ตนสังกัด และ
สามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรทุกสายงาน
และนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต และสังคม
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 16 การประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 16.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
1.2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ
1.3 จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

ปริมาณ
1
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรในคณะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
2.2 นักศึกษาในคณะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...48.14..เปนเงิน........11,880........บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..31.60..เปนเงิน.........7,800........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ...20.26....เปนเงิน.......5,000......บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ
จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

7,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

11,880
5,000

24,680

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

1

7,800

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

11,880
1
11,880

7,800

5,000
5,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 อบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา

งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
-คาวิทยากร
1.2 คาวัสดุ
1
ครั้ง
-คาวัสดุ
2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
-คาวิทยากร
2.2.คาใชสอยและคาวัสดุ
2
มื้อ ๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
1
มื้อ ๆละ
-คาอาหารกลางวัน
1
ครั้ง
-คาวัสดุ
3 จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
2
ครั้ง
คาวัสดุ

3

ช.ม.ๆละ

อัตรา

600
7,500

6

ช.ม.ๆละ

600

44
44

คนๆละ
คนๆละ

35
50
7,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
หนวย
7,800
7,800
1,800
บาท
1,800
6,000
บาท
6,000
11,880
11,880
3,600
บาท
3,600
8,280
บาท
3,080
บาท
2,200
บาท
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
24,680

อัตราตอหนวย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
8.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
8.3 คณะมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ (CAR)
8.4 บุคลากรในคณะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรทุกสายสนับสนุนและสายวิชาการมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 80
9.1.2 นักศึกษามีความรูค วามเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 80
9.1.3 คณะมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ (CAR)
9.1.4 บุคลากรในคณะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
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161434103700 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามรูความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
1.จํานวนผูเขารับบริการ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3.จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
งบดําเนินการ
136,160 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี แ ผนกลยุ ท ธ ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเปนแผนที่ครอบคลุมตาม
ภารกิ จ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร และสั ง คมศาสตร มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา คื อ การจัดการศึ กษา
นวั ต กรรมและการวิ จั ย การบริ การทางวิ ช าการ การทํ านุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม และการบริห ารจัดการ ใหมีการ
วิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริห ารตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการ
บริ ห ารองค การแบบมี ส ว นร ว มจากผู ที่ เ กี่ ย วข องคณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร จึงจั ดโครงการสัม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ.2557-2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 เขาใจ
เปาประสงคที่ 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน
ภาระกิจตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหนากลุมวิชา และ กรรมการ
ประจําคณะ

ปริมาณ
60

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85
2.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 85
2.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....100%.เปนเงิน...... 136,160......บาท

หนวยนับ
คน
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
60 คน

2558

งบประมาณ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
(บาท)
ปริมาณ งบประมาณ
136,160

136,160

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
60 คน

136,160

136,160

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาหองประชุม
- อาหารกลางวัน
60
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- อาหารเย็น
60
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- อาหารวางและเครื่องดื่ม
60
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาที่พัก
32
หองละ
1
คืนๆละ
- คาวัสดุจัดการอบรม
1
ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
2
คนๆละ
2
วันๆละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง/ซอมบํารุง

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

350
350
50
1,800

บาท
บาท
บาท
บาท

240

บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
136,160
136,160
3,600
3,600
132,560
5,000
21,000
21,000
6,000
57,600
5,000
960
16,000
136,160

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับ บทบาท ภารกิจ
และทิศทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 มีแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
221,130 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
งานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนคณะมนุ ษยศาสตร เปน การจัดการศึกษาเพื่ อการผลิต บัณฑิตดา น
สังคมศาสตร ทั้งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการ
ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
จากพันธกิจดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณทางการศึกษาและสํานักงาน ตลอดจนตอง
ติดตอราชการกับหนวยงานภายนอกในการเดินทางไปราชการ และตองใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตาง
ๆ เพื่อการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยาง
ครบถวน
2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียน หองปฏิบัติการ
และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 ซื้อวัสดุสาํ นักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง
2 บุคลากรเดินทางไปราชการ

ปริมาณ
10
12

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมีวัสดุครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและงานสํานักงาน รอยละ 80
2.2 บุคลากรของคณะสามารถเดินทางไปราชการไดตามกําหนดการและวัตถุประสงค รอยละ 80

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......57.66.%.....เปนเงิน.....127,500....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......21.99 %....เปนเงิน......48,630.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......3.39 %...เปนเงิน.....7,500......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........16.96 %.....เปนเงิน..37,500.........บาท
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซื้อวัสดุสาํ นักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/
ซอมบํารุง
บุคลากรเดินทางไปราชการ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

10 ครั้ง

191,130

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
6 ครั้ง
120,000

12 ครั้ง

30,000

3 ครั้ง

ปริมาณ งบประมาณ

221,130

7,500
127,500

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
41,130

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
30,000

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

7,500

48,630

7,500
7,500

7,500
37,500
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

ลํา
รายการ
ดับ
1 ซื้อวัสดุสํานักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอยและคาวัสดุ

2 บุคลากรเดินทางไปราชการ
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย

-คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/น้ํามัน/ซอมบํารุง/
ที่พัก/ทางดวน

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

191,130
191,130
191,130
191,130
30,000
30,000
30,000
30,000

221,130

8.1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน
8.2 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานและการเรียการสอน รอยละ 80
9.1.2 บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการไดตามกําหนดการและวัตถุ รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินการ
27,500 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเผยแพรการดําเนินงานของคณะใหบุคคล
หนวยงานองคกรทั้งภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต
การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงตองจัดโครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ตั้งไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของคณะทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบุคลากร หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกได
รับทราบ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 ใกลชิด
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
ศรัทธาและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

ปริมาณ หนวยนับ
1
ครัง้
1
ครัง้

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมีการประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามพันธกิจที่กําหนด
ไวทุกกิจกรรม
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ..100%...เปนเงิน......27,500........บาท
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

7,500

27,500

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
20,000
1 ครั้ง

7,500

27,500

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

ลํา
รายการ
ดับ
1 จัดทํารายงานประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาใชสอย/วัสดุ
2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
20,000
20,000
20,000

20,000
7,500

7,500

7,500
7,500

27,500

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
2,979,000 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี
หนาที่ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนจะตองใชครุภัณฑในการดําเนินงานเชน โตะทํางาน คอมพิวเตอร ตลอด
ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยี แตเนื่องจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยางเสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึง
ปญหาและความสํ าคั ญ ดังกลา ว จึ งได จั ดใหมีการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใหการเรีย นสอนและการดําเนิน งานของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ
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 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและดําเนินงานตามที่กําหนด รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.22 %...เปนเงิน ..1,079,000....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....63.78.%....เปนเงิน...1,900,000....บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
เปยโนไฟฟา
เปยโนไฟฟารุนเล็ก
วงดนตรีรวมสมัย
ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวยเครือ่ งประดับ
ชุดฉุยฉายพราหมณ
แกรนดเปยโน
เปยโนไฟฟารุนใหญ
เครื่องถายเอกสารระบบดิจติ อล
เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บัทียู
เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล
300*300
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

20 หลัง
20 หลัง
1 วง
11 ชุด
1 ชุด
1 หลัง
2 หลัง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

600,000
500,000
450,000
220,000
65,000
650,000
150,000
180,000
74,000
90,000

2,979,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 วง
11 ชุด
1 ชุด

450,000
220,000
65,000

1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

180,000
74,000
90,000
1,079,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
20 หลัง 600,000
20 หลัง
500,000

1 หลัง
2 หลัง

650,000
150,000

1,900,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ
เปยโนไฟฟา
เปยโนไฟฟารุนเล็ก
วงดนตรีรวมสมัย
ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวย
เครื่องประดับ
ชุดฉุยฉายพราหมณ
แกรนดเปยโน
เปยโนไฟฟารุนใหญ
เครื่องถายเอกสารระบบดิจติ อล
เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บัทียู
เครื่องพิมพสําเนาเอกสารระบบ
ดิจิตอล 300*300

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
20
20
1
11

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
2,979,000
2,979,000
หลังๆละ 30,000 บาท 600,000 ดนตรีสากล
หลังๆละ 25,000 บาท 500,000 ดนตรีไทย
วงๆละ 450,000 บาท 450,000 ดนตรีไทย
ชุดๆละ 20,000 บาท 220,000 ศิลปะการแสดง

1
1
2
1
2
1

ชุดๆละ
หลังๆละ
หลังๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตอหนวย

65,000
650,000
75,000
180,000
37,000
90,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

65,000 ศิลปะการแสดง
650,000 ดนตรีสากล
150,000 ดนตรีไทย
คณะ
180,000
74,000 พัฒนาชุมชน
คณะ
90,000
2,979,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑในการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
8.2 การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีการมีครุภัณฑใชในงานสํานักงานและการเรียนการสอนตามที่กําหนด รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผลที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน/
รวมเงิน
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
20 หลัง 30,000 600,000 มาตรฐานฯ
-ตัวเครื่องทําดวยโลหะ ไม หรือวัสดุสังเคราะห สวยงาม
-มีลิ่มนิ้วสําหรับกดคียจํานวนไมนอ ยกวา 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 พรอมกับเสียงเมโทรนอมใหจังหวะ
-สามารถบันทึกเสียงไดไมนอยกวา 2 แทรค (I rhythm track) + ไมนอย
กวา 9 User Song Presets
-สามารถ Transpose ไดไมนอยกวา 2 Octaves (+ or -) includes 1/100
semitone steps
-มีแพดเดิลสําหรับปรับเปลีย่ นไดไมนอยกวา 3 แพดเดิล (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
-มีชองตอสัญญาณสเตอริโอ RCA อินพุทและเอาทพุทแจค MIDI อินพุท
และ เอาทพุท
-ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 88 cm. (H) x 142 cm. (W) x 47 cm. (D)
-ตัวเครื่องมีขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 52.0 Kg.
-สามารถใชไฟฟา AC 220 V ไดโดยตรง โดยมีสายไฟ AC ใหพรอมกับ
ตัวเครื่อง
-เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และรับประกันคุณภาพสินคาเปนเวลา 1
ป
(การรับประกันยกเวนดอกลําโพงเสียงทุม และเสียงแหลม)

ลําดั
บที่

รายการ

1

เปยโนไฟฟา

2

เปยโนไฟฟา
รุนเล็ก

20 หลัง

25,000

500,000

3

วงดนตรีรวม

1 วง

450,00

450,000

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

มาตรฐานฯ
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วงดนตรีรวมสมัย 1 วง ประกอบดวย
1. ขิม 11 หยอง จํานวน 1 ตัว
- ตัวขิมทําจากไมสัก
- ไมปดหนาขิมทําจากไมสมพงษ
- หลักสแตนเลสอยางดี
- 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
ดนตรีไทย มีจํานวนลูกระนาด ๒๒ ลูก รอยเปนผืนดวยเชือกไนลอนอยางดี
เทียบเสียงมาตรฐานดนตรีสากล บันไดเสียง C Major
4. ผืนระนาดทุม จํานวน 1 ผืน
-ลูกระนาดทําดวยไมไผคดั พิเศษอยางดี ขนาดของลูกระนาดทุมตาม
มาตรฐานเครื่องดนตรีไทย มีจํานวนลูกระนาด ๑๗ ลูก รอยเปนผืนดวยเชือก
ไนลอนอยางดี เทียบเสียงมาตรฐานดนตรีสากล บันไดเสียง C Major
5. ฆองวงใหญ จํานวน 1 วง
- รานฆอง ทําดวยหวายโปง ขดใหเปนวงกลมขนานกันไป โขนฆองทําดวยไม
ชิงชัน ฉลุไมพุดเปนลวดลายฝงบนใบโขน ลูกมะหวดประกอบไมพุดอยาง
สวยงาม
- ลูกฆอง ทําจากโลหะผสมอยางดีลงหิน ขนาดของลูกฆองตามมาตรฐาน
เครื่องดนตรีไทย จํานวน ๑๖ ลูก เทียบเสียงมาตรฐานดนตรีสากล บันได
เสียง C Major
-ลักษณะทางกายภาพ แสดงใหเห็นถึงความประณีตของฝมือในเชิงชางศิลป
6. กีตารไฟฟา พรอมแอมปขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
- เปนกีตารลาํ ตัวตัน
- คอเปนแบบ Modern C Shape
- มี 6 สาย
- มี 22 Mediem Jumbo Frets
- Fengerboard Radius 9.5” ทําจากไม Rosewood หรือ Maple
- ตูแอมปขยายเสียงสําหรับกีตาร ไมนอยกวา 40 วัตต
- เครื่องดนตรีมาตรฐานยุโรป/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
- เครื่องดนตรีมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
8. ซินธิไซเซอร พรอมแอมปขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
- เปนคียบอรด ซินธิไซเซอร
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- ตูแอมปขยายเสียง สําหรับซินธิไซเซอร ไมนอยกวา 40 วัตต
- เครื่องดนตรีมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
9. กลองชุดชนิด 5 ใบ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
- กลองชุด 5 ใบ พรอมฉาบ ไฮ-แฮท 14 นิ้ว แบเดี่ยว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว
มาตรฐานยุโรป/อเมริกาพรอมขาตั้งและอุปกรณ
10. กลองคองกา ชนิด 3 ขนาด จํานวน 1 ชุด
- เปนกลองขนาดมาตรฐาน 3 ขนาด
- เครื่องดนตรีมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
11. กลองบองโก พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
- กลองบองโก ทําจากไม
- ขาตั้งกลองทําจากสแตนเลสอยางดี
- เครื่องดนตรีตามมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
12. กลองทิมบาเลย พรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชด
- กลองทําจากไมอยางดี

4

ชุดไทยพระ
ราชนิยม
พรอมดวย
เครื่องประดั
บ

11 ชุด

20,000

220,000

- ขาตั้งกลองทําจากสแตนเลสอยางดี
- เครื่องดนตรีตามมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
13. เครื่องเคาะจังหวะ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย มาลากัส แทมโบรีน
คาบาซา ไลนเบลและคาเบล
มาตรฐานฯ
ชุดไทยพระราชนิยมพรอมดวยเครือ่ งประดับ 11 ชุดประกอบดวย
1. ชุดไทยเรือนตน
-เสื้อ คอกลมตื้น แขน 3 สวน ใชผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสีเสื้อ ผาอกกระดุม 5 เม็ด (เสื้อคนละทอนกับผาซิ่น)
-ผานุงใชผาซนไหมแท ตัดเย็บเปนถุงสําเร็จ รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี มีเชิงยาวจรดขอเทา 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 เม็ด
-ผานุงใชผาไหมแทยกดอกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี มี
เชิงยาวจรดขอเทา ตัดเย็บเปนถุงสําเร็จ ปายหนา พรอมซับในตามสี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
3. ชุดไทยอัมรินทร
-เสื้อผาไหมแทแขนยาว คอกลมมีขอบตั้งผาอก กระดุม 5 เม็ด พรอมซับใน
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ตามสี
-ผานุง ผาซิ่นไหมแทยกดอกทั้งตัว ตัดเย็บเปนถุงสําเร็จปายหนายาวจรดขอ
เทาพรอมซับในตามสี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ ชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็กๆ สําหรับเสียบผม 5 อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
4. ชุดไทยบรมพิมาน
-เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี แขนยาว คอกลมมี
ขอบตั้งผาดานหนา หรือดานหลังก็ได
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทองมีเชิงหรือยกไหมทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวย
ผาโทเรตามสี ตัดเย็บมีชายพกดานขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา
ปกมุกดิ้นทอง ลูกปดสี ทิ้งชายลางและจีบหนานาง ตัดเย็บเปนผาพันใสได
ทุกขนาดพรอมซับใน
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเชื่อมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ชั้น ฝงเพชรพรอม
-ชอแกว ทําดวยเลื่อมลูกปดหลากสี 1 ชอ
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ ชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็กๆ สําหรับเสียบผม 5 อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
5. ชุดไทยจักรี
-เสื้อรัดทรง ผาไหมแท รองดวยผากาว พรอมซับในดวยผาโทเรตามสีเสื้อ
ติดซิบขาง มีแขนดานซาย
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทรงมีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว พรอมซับดวยผา
โทเรตามสี ตัดเย็บมีชายพกดานขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ทิ้งชายลางและจีบหนานาง ตัดเย็บเปนผาพับใสไดทุก
ขนาด
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว
หรือลายประจํายามใสลงตามชองที่เปนรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามทั้งผืน ความยาว 2.50 เมตร
พรอมซับดวยผาตวนมันเนื้อดี
-ถุงพลาสติก ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเชื่อมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
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-รัดตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 2 อัน
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ชั้น ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน
-ชอแกว ทําดวยเลื่อมลูกปดหลากสี 1 ชอ
-เกี้ยว ทําดวยโลหะชุมทองฝงเพชรเทียม 1 อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
6. ชุดไทยดุสิต
-เสื้อผาไหม คอกลมกวาง แขนกุด รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี
เสื้อ เขารูปผาดานหลังตัวเสื้อปกเปนลวดลายดวยไขมุก ลูกปกและเลื่อม
ฯลฯ
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ทิ้งชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ 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 ชั้น ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน
-เกี้ยว ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม ทําเปนเกี้ยวมีดอกพรอมตุง ติ้งรอบ
เกี้ยว 1 อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
7. ชุดไทยจักรพรรดิ
-เสื้อรัดทรง ผาไหมแทรองดวยผากาว พรอมซับดวยผาโทเรตามสี
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ทิ้งชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด
-สไบพลีท สีตัดกับผาซิ่น พลีทผืนใหญกลีบตั้ง 1 ผืน
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว
หรือลายประจํายามใสลงตามชองที่เปนรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามทั้งผืน ความยาว 2.50 เมตร
พรอมซับดวยผาตวนมันเนื้อดีตามสี
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเชื่อมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
-ตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 2 อัน
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ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ชั้น ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน
-เกี้ยว หรือมงกุฎครึ่งซีก ทําดวยโลหะชุบทอง ฝงเพชรเทียม 1 อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
8. ชุดไทยศิวาลัย
-ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผา
โทเรตามสี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปก
มุกทอง+ลูกปดสี ทิ้งชายลาง และจีบหนานางตัดเย็บเปนผาใสไดทุกขนาด
-เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสีเสื้อ คอตั้งแขนยาว
ผาหลัง
-สไบ ปกดวยมุกทองและลูกปด + เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว
หรือลายประจํายามใสลงตามชองที่เปนรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปยกปูน โดยตีแบง
ชองเดินดวยเสนแถบทองหยักขนาดพองามทั้งผืน ความยาว 2.50 เมตร
พรอมซับดวยผาตวนมันเนื้อดีตามสี
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเชื่อมติด ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-สรอยคอ ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 1 เสน
-ตางหูเพชร 1 คู
-ขอมือเพชร 2 เสน
-เข็มขัดพรอมสาย หัว 3 ชั้น ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรพรอม สายเข็มขัด
ทึบ ขนาดมาตรฐาน
-เกี้ยวกลม ชุบทองฝงเพชรเทียม ทําเปนเกี้ยวมีดอกพรอมตุงติ๊งรอบเกี้ยว 1
อัน
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
9. ชุดไทยรัชกาลที่ 5
-เสื้อ ใชผาลูกไมสี ตัดสําเร็จรูปแบบปดคอ แขนหมูแฮม ตรงเอวเสือ้ ซับ
ระบายลงไปคลุมสะโพก ผาหลังตลอดซับในดวยผาเครปสี
-เปนผานุงแบบหางกระรอก หรือผาไหมเทียมหรือผาชนิดอื่นๆ ที่มลี ักษณะ
คลายคลึงกัน ยาวขนาดมาตรฐาน 3.50 เมตร พรอมผาดิบคาดเอว กวาง 6
นิ้วยาว 2 เมตร
-สไบ – ผาคาดเอว ใชผาชนิดเดียวกับผานุง ผาคาดเอวมีผา แข็งเสริมอยูขาง
ใน กวาง 2 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว สไบ เย็บเปนแบบจีบกระทบกันเล็กๆ 1 ซม.
เรียงซอนกัน กวาง 2.5 นิ้ว ยาว 2 เมตร
-ถุงเทา เปนถุงเทาแบบใยบัว ยาวเต็มทั้งตัว
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยคอ – ตางหู – ที่คาดผม ประดับดวยขามุกเทียม
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
10. ชุดไทยรัชกาลที่ 6
-เสื้อ ใชผาลูกไมสี ตัดสําเร็จรูปแบบปดคอ แขนหมูแฮม ตรงเอวเสือ้ ซับ
ระบายลงไปคลุมสะโพก ผาหลังตลอดซับในดวยผาเครปสี
-เปนผานุงสําเร็จปายขาง ยาวคุมเขา ทําจากผาไหมเทียม
-สไบ – ผาคาดเอว ใชผาชนิดเดียวกับผานุง ผาคาดเอวมีผา แข็งเสริมอยูขาง
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ลําดั
บที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

5

ชุดฉุยฉาย
พราหมณ

1 ชุด

65,000

65,000

6

แกรนด
เปยโน

1 หลัง

650,00
0

650,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
ใน กวาง 2 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว สไบ เย็บเปนแบบจีบกระทบกันเล็กๆ 1 ซม.
เรียงซอนกัน กวาง 2.5 นิ้ว ยาว 2 เมตร
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยคอ – ตางหู – ที่คาดผม ประดับดวยขามุกเทียม
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
11. ชุดไทยรัชกาลที่ 7 หรือชุดอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายๆ กัน
-เสื้อใชผาลูกไมหรือผาเนื้อมัน หรือผาไหมเทียม หรือผาอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คลายๆ กัน สี ตัดสําเร็จรูป คอกลมแขนกุด ตรงบาเปนโบว ทั้งสองขาง
ตรงเอวทําเปนเอวจีบกระทบแลวเดินขอบยกขึ้นมา ระดับสะโพกบนกวาง 2
นิ้ว (หรือเปนแบบอื่นที่มีลักษณะคอกลมแขนกุด)
-กระโปรง ใชผาไหมสี ตัดสําเร็จรูป เปนผาถุงปายดานขางจากขวามาซาย
ความยาวจากเอวถึงเขา
-ถุงเทา เปนถุงเทาแบบใยบัว ยาวเต็มทั้งตัว
-ถุงพลาสติก ติดซิบหนา สําหรับครอบเสื้อ 1 ใบ
-สรอยคอ – ตางหู – ขอมือ – เครือ่ งประดับผม ประดับดวยไขมุกหรือเปน
โลหะชุมทอง
-กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ 1 ใบ
มาตรฐานฯ
-ชุดพระแขนสั้น ยืนเครื่อง (สีขาว) ปกหนุนดวยดิ้นเงิน
-เครื่องประดับโลหะชุบเงินยกชุด
-กระบังหนา (หนาเงิน) ทําจากโลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียม
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 และนุมนวลขึ้น
-ตัวคียทําจาก Acrlic/Phenol สวยงามอยางดี
-มีแปนเทาเหยียบเพื่อปรับเปลี่ยนเสียง และสไตลการเลนไดไม
นอยกวา 3 อัน
-ตัวแกรนดเปยโน มีความสูงไมนอยกวา 102 cm.
-ตัวแกรนดเปยโน มีความกวางไมนอยกวา 150 cm.
-ตัวแกรนดเปยโน มีความยาวไมนอยกวา 150 cm.
-ตัวแกรนดเปยโน มีน้ําหนักไมนอยกวา 272 Kg.
-ตัวแกรนดเปยโน มีที่รองรับน้ําหนัก มีลูกลอ สําหรับเพื่อเคลื่อนที่
ไดสะดวก
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ลําดั
บที่
7

รายการ
เปยโนไฟฟา
รุนใหญ

จํานวน/
หนวยนับ
2 หลัง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
75,000

รวมเงิน
(บาท)
150,000

8

เครื่องถาย
เอกสาร
ระบบ
ดิจิตอล

1 เครื่อง

180,00
0

180,000

9

เครื่องปรับอ
ากาศขนาด
30,000 บีที
ยู

2 เครื่อง

37,000

74,000

มาตรฐานฯ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

- 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
มาตรฐานฯ

-เปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดใชกระดาษธรรมดาดวย
ระบบเลเซอร
-ความเร็วในการถายเอกสารไมต่ํากวา 40 แผน/นาที และตั้ง
จํานวนการถายเอกสารตอเนื่อง
สูงสูด 1-999 สําเนา หรือดีกวา
-ความละเอียดของสําเนาไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีชุดปอนตนฉบับตอเนื่องไดสูงสุดถึง 50 แผนและอานตนฉบับที่มี
ขอความสองหนาอัตโนมัติ
-สามารถยอ-ขยาย 25-400 % หรือดีกวาและสามารถปรับความ
เขม-จางของภาพได
มาตรฐานฯ
-เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
-ไดรับมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
-ชุดควบคุมแบบมีสายหรือไรสายชนิดดิจิตอล พัดลม 3 สปด
-ระบบเปดอัตโนมัติ เพื่อทํางานใหมหลังไฟดับ
-รับประกันเครื่อง วัสดุ อุปกรณ การติดตั้ง 1 ป
-ราคาพรอมติดตั้ง
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ลําดั
บที่
10

รายการ
เครื่องพิมพ
สําเนา
เอกสาร
ระบบ
ดิจิตอล
300*300

จํานวน/
หนวยนับ
1 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
90,000

รวมเงิน
(บาท)
90,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

มาตรฐานฯ
-เปนเครื่องสําเนาระบบดิจติ อลทีป่ รุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทํางานดวย
ระบบไมโครโปรเซสเซอร
-สามารถเลือกใชกับตนฉบับที่เปนลายเสน รูปภาพ ลายเสนพรอมรูปภาพ
และตนฉบับจากดินสอในตนฉบับใบเดียวกันรวมทั้งหนังสือเลมหนา
-พื้นที่ในการพิมพสําเนาไดใหญสุดขนาด F4
-ความละเอียดในการสรางภาพไมนอยกวา 300*300 จุดตอตารางนิว้
-ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 130 แผนตอนาที
-สามารถยอ-ขยายได
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
161434104100 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย :
วงเงินงบประมาณ :
หนวยงานและผูรับผิดชอบ :

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.นวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
29,950 บาท
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพั นธ ระหว างบุ คคลและความรั บผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ย นแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานการตลาด
2 กิจกรรมศึกษาดูงาน

ปริมาณ
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 5คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ

65.48
35.87

เปนเงิน 19,350 บาท
เปนเงิน 10,600 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมอบรมความรูดานการตลาด
กิจกรรมศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

10,600
19,350
29,950

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1

19,350
19,350

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
10,600
10,600

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่1 อบรมความรูดานการตลาด
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบเทน
- คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
2
วัน
- คาเชารถ
- คาวัสดุ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

20

บาท

240

บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
10,600
10,600
7,200
7,200
3,400
2,000
1,400
19,350
19,350
19,350
1,440
15,000
2,910

29,950

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

38,720 บาท
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมป รับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ ของทุกสาขาวิช า เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชนกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่เขาใหม และนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิช าคอมพิว เตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัด กิ จ กรรม การอบรม
การสั มมนา การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ และได รับ การเสริม สร างคุ ณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ
รับนักศึกษา
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

ปริมาณ
155
80

หนวยนับ
คน
คน

40

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 49% เปนเงิน 38,720 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

38,720
38,720

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
38,720
38,720

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาเชารถ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
- คาที่พัก
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

1
6
6
1

คัน
คน
คน
ครั้ง

3
3
2
2

หนวยๆละ

วันๆ ละ
วันๆ ละ
คืนๆ ละ
เลม

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา
เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
38,720
38,720
38,720
บาท
24,000
บาท
4,320
บาท
10,200
บาท
200

อัตราตอหนวย
อัตรา

8,000
240
850
100

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการที่ จํานวน 155 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้ งทางตรงและทางออม โดยผ านการจัด การเรีย นการสอนและการจั ดกิ จกรรม การอบรม การสั มมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาได
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

9. การประเมินผลการดําเนินงาน

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1) จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 155 คน
2) จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
3) จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 40 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80
2) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87
3) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถอื วาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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161434104300 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

50,000 บาท
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนหนวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ คือทําการสอน วิจัย
ให บริ การวิ ชาการแก สั งคม ปรั บปรุงถ ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่
บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ทั้งในหนาที่ที่รับผิดชอบและที่จะตองสนับสนุนในหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหสาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให
มีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล
เหตุผลนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจึงตองจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา จํานวน
6 คน ไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรในสาขาวิชาไดพัฒนาความรูใหม ๆ และ
นําไปสูการบูรณาการใหเกิดประโยชนการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค

1. บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงาน

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อยาง
1
นอยปละหนึ่งครั้ง

ปริมาณ
6

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ

1.บุคลากรไดรบั การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100% เปนเงิน

50,000

บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง

50,000
50,000

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
50,000
50,000

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 348
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
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
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คน
5
ครั้ง
240 บาท
7,200
- คาที่พัก
6
คน
2
ครั้ง
850 บาท
11,900
- คาพาหนะ
2
ครั้ง
15,300
50,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 6 คน ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝกอบรมตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

25,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เปนการเพิ่มพู นความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม การอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดกิจกรรมชมนม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ
ตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมชมรม
ของนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
165
คน
95
คน
260

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 25,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการชมรมนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส
1.1 กิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ (เชน ชวยเหลือชุมชน
ใกลเคียง สถานศึกษาดอยการพัฒนา)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

25,000บาท

25,000บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

25,000 บาท

1 ครั้ง

25,000 บาท

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ (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
1
ครั้ง
2
เลมๆละ
100 บาท
200
โครงการ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
11,400
25,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(สองหมื่นหาพันบาทถวน)

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม ในการจัดกิจกรรม นอกสถานที่ และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.3.1 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน
1.3.2 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 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) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

25,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
30
คน
30

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 25,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
โลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
กิจกรรมจัดฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโล
จิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

25,000 บาท

25,000 บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

25,000 บาท

1 ครั้ง

25,000 บาท

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
25,000
งบดําเนินงาน
25,000
1.1 คาตอบแทน
18,000
1
คนๆละ
30
ชม.ๆละ
600 บาท
18,000
- คาตอบแทนวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
7,000
- คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
30
เลมๆละ
50 บาท
1,500
การอบรม
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
1
ครั้งๆละ
2
เลมๆละ
100 บาท
200
โครงการ
- คาจางทําปายไวนิล
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
800 บาท
800
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
4,500
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

(สองหมื่นหาพันบาทถวน)

25,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.3.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 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) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
4)
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9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

15,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 1. ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน
แนวทางการดําเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐาน
มาตรการ/งาน/โครงการ: 5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนอาจารยที่คงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
อาจารย

ปริมาณ หนวยนับ
6
คน
6
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย ไมนอยกวา
5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะศาสตร ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 14.00 เปนเงิน 5,880 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 43.00 เปนเงิน 18,060 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 43.00 เปนเงิน 18,060 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 360
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส
(พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส)
- ศึกษาดูงานดานโลจิสติกส
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง

15,000บาท

2 ครั้ง
2 ครั้ง

15,000บาท
15,000บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

13,220 บาท
13,220 บาท

1,780 บาท
1,780 บาท

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานโลจิสติกส(ทาเรือแหลมฉบัง)
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
- คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร
1
คันๆละ
2
วันๆละ
(รถตู)
- คาทางดวน
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆละ
2
วันๆละ
- คาที่พัก
6
คนๆละ
1
วันๆละ
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานโลจิสติกส
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรถ
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- คาน้ํามัน
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
1
คนๆละ
1
วันๆละ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณ(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
13,220
13,220
13,220
2,500 บาท
5,000

อัตราตอหนวย

240 บาท
240 บาท
850 บาท

500 บาท
1,040 บาท
240 บาท

240
2,880
5,100
1,780
1,780
1,780
500
1,040
240

15,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย ส าขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม 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) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
6) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
7) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

25,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
30
คน
30

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 25,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กิจกรรมอบรมดานภาษาอังกฤษนักศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

25,000บาท

25,000บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

25,000 บาท

1 ครั้ง

25,000 บาท

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1
- คาตอบแทนวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
การอบรม
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
1
โครงการ
- คาจางทําปายไวนิล
1
- คาวัสดุ
1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
25,000
25,000
18,000
600 บาท
18,000
7,000
50 บาท
1,500

อัตราตอหนวย

คนๆละ

30

ชม.ๆละ

ครั้งๆละ

30

เลมๆละ

ครั้งๆละ

2

เลมๆละ

100 บาท

200

ครั้งๆละ
ครั้ง

1

ผืนๆละ

800 บาท

800
4,500

(สองหมื่นหาพันบาทถวน)

25,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.3.5 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 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) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
9) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
10) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
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9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

12,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เป น การเพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ใหกั บ นักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิ จ กรรมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา

ปริมาณ หนวยนับ
95
คน
95

คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 12,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการอบรมดานโลจิสติกส
กิจกรรมอบรมดานโลจิสติกส
(ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับโลจิสติกส)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,000 บาท

12,000 บาท

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

12,000 บาท

1 ครั้ง

12,000 บาท

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมอบรมดานโลจิสติกส (ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลจิสติกส)
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
- คาตอบแทนวิทยากร
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางจัดทําเอกสาร
1
ครั้งๆละ
95
เลมๆละ
ประกอบการอบรม
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
1
ครั้งๆละ
2
เลมๆละ
โครงการ
- คาจางทําปายไวนิล
1
ครัง้ ๆละ
1
ผืนๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
12,000
12,000
3,600
600 บาท
3,600
8,400
40 บาท
3,800

อัตราตอหนวย

100 บาท

200

800 บาท

800
3,600

12,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.3.7 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 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) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ
85
12) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85
13) การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม
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9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 งบแผนดิน

ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปทผี่ านมา
อาจเปนโครงการทีไ่ มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

89,650 บาท
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะวิ ทยาการจั ดการเปนหนว ยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรีอยุธ ยา
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพที่มีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาที่มีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น
เปนจํานวน 2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมที่ ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากขึ้นในประเทศไทย
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม เห็นควรที่จะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพที่จะแนวโนมการแขงขันที่รุนแรง
ขึ้น มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น มีหนาที่ในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดั บสู ง จึ งต องพั ฒนาบั ณฑิตในสาขาวิ ช าบัญชีใหส ามารถปรับ ตัว และแขงขัน ในตลาดแรงงานได การพัฒ นา
นักศึกษา มุงเนนเพิ่มทักษะทั้งในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูทั้งความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพื่อการเพิ่มพูนทักษะดานตางๆใหมี
ความสามารถที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและสอดคลองกับสภาพการ
แขงขันในตลาดแรงงานที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

ปริมาณ
154

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความเขาใจในโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ไมนอยกวารอยละ
85
2.2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะดานสถิติและความรูในโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลทาง
สถิติ ไมนอยกวารอยละ 85
2.3 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความรักและสามัคคีในการรวมกันทํางาน ใหความรวมมือกันในการ
ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....15.89.......เปนเงิน......14,250........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....38.14......เปนเงิน......34,200........บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....45.96......เปนเงิน.......41,200...........บาท
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
เด็กบัญชีรรู ักสามัคคี
การอบรมความรูทางวิจัยและการใชโปรแกรมเพื่อการ
ประมวลผลทางสถิติ
การประชาสัมพันธหลักสูตรกับนักเรียนตามโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ
การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม “การบัญชีขั้น
พื้นฐาน”
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

28,800
35,800
14,250

2 ครั้ง

5,400

1 ครั้ง

5,400
89,650

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
28,800

14,250
2 ครั้ง

14,250

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

35,800

1 ครั้ง

5,400

5,400

34,200

41,200

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 376
7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

6

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
กิจกรรมที่ 1. อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
28,800
งบดําเนินงาน
28,800
1.1 คาตอบแทน
28,800
- คาตอบแทนวิทยากร
2
12
1,200 ชั่วโมง
28,800
กิจกรรมที่ 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
- คาน้ํามันรถบัส 2 คัน
2
2,500 คัน
5,000
- คาเสื่อมราคารถบัส
2
1,000 คัน
2,000
กิจกรรมที่ 3 การอบรมความรูทางวิจัยและการใชโปรแกรมเพื่อการประมวลผลทางสถิติ
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
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธหลักสูตรกับนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5,400
งบดําเนินงาน
5,400
4.1 คาใชสอย
5,400
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย
2
5
240 วัน
2,400
- คาน้ํามันรถตูม หาวิทยาลัย
2
1
1,000 วัน
2,000
- คาเสื่อมราคารถตู
2
1
500 วัน
1,000
กิจกรรมที่ 6 การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม “การบัญชีขนั้ พืน้ ฐาน”
5,400
งบดําเนินงาน
5,400
6.1 คาตอบแทน
5,400
- คาตอบแทนวิทยากร
1
9
600 ชม
5,400
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

89,650
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมีทักษะดานตางๆที่สูงขึ้น ไมวาจะเปนทักษะดานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ความรู
เกี่ยวกับที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ มีความรูรักสามัคคีในหมูคณะ และ มีวิสัยทัศนที่กวางไกลมากขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและและสามารถปรับตัวแขงขันกับ
สภาพการแขงขันในตลาดแรงงานที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ รูจักหลักสูตร บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามากขึ้น
4. นักศึกษาใหมมีความพรอมกอนการเขาเรียนหลักสูตร “บัญชีบัณฑิต” และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชีมาก
ขึ้น
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 ทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น
9.1.4 ผูสมัครเรียนมีความรูจักในหลักสูตร บัญชีบัณฑิต จากการออกไปประชาสัมพันธ และมียอด
สมัครเพิ่มขึ้นจากปกอน 10%
9.1.5 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ตกออกหรือลาออกจากหลักสูตรเมื่อเรียนจบชั้นปที่ 1 ลดลง 50%
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

26,320 บาท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหสูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตอง
มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรมตางๆ
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

ปริมาณ
38

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .....14.68......เปนเงิน..........3,860.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....78.47......เปนเงิน........20,660......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....6.83.....เปนเงิน...........1,800.....บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
อบรมเสริมความรูด านเศรษฐศาสตร
อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร
ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม/แรงงาน
การเตรียมความพรอมทักษะดานเศรษฐศาสตร
การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
6 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

26,320
1,800
1,800
18,860
1,800
2,060
26,320

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

2 ครั้ง

1,800

2,060
3,860

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
18,860
20,660

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

1,800
1,800
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมความรูดานเศรษฐศาสตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมงๆละ
กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมงๆละ
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรครั้งที่ 2
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ
1
ครั้ง
1
คันละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
ครั้ง
2
วันๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆละ
2
วันๆละ
- คาที่พัก
6
คน
1
คืนๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
ครั้งๆละ
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพรอมดานเศรษฐศาสตร
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมงๆละ
กิจกรรมที่ 5 การเขารวมแขงขันทักษะดานเศรษฐศาสตร
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ
1
ครั้ง
1
คันละ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1
ครั้ง
1
วันๆละ
- คาเบี้ยเลีย้ ง
2
คนๆละ
1
วันๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

600

บาท

1,500
5,040
240
650
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

600

บาท

500
1,086
240

บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
18,860
18,860
18,860
1,500
10,080
2,880
3,900
500
1,800
1,800
1,800
1,800
2,060
2,060
2,060
500
1,080
480

26,320
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
40,580 บาท
สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาทางดานการทองเที่ยวนั้น มุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษา คนควา และฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษา
มีทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางดานวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุงหวังวาเมื่อนักศึกษาสําเร็ จ
การศึกษาไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไวรวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
ขององคการตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรูและมีทักษะที่ดีในดานการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเมื่อเขาสูองคกรวิชาชีพ ประกอบกับปจจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดใหมีการเรียนรูจากแหลงทองเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการทองเที่ยว
จึงเปนอีกหนึ่งวิธีการที่จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูทักษะในการประกอบวิชาชีพไดดวยตนเอง ในปจจุบันสถาน
ประกอบการตางๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลที่มีประสบการณการทํางานมาแลวทั้งนั้น
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการทองเที่ยวจึงไดจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
เพิ่ มพู น ความรู ทั กษะ ประสบการณ ให กับ นั กศึกษาทั้งทางตรงและทางออม อัน จะสงผลใหคุณภาพบัณฑิตของ
สาขาวิชาการทองเที่ยวสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน
2 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม

ปริมาณ
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85
2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....... 29.76 ...... เปนเงิน ........ 12,080 ........ บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......70.23....... เปนเงิน ..... 28,500 ...... บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูมาตรฐานสากล
1.1 คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัคร
มัคคุเทศกประจําชุมชน
1.2 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1 ครัง้

28,500

2 ครั้ง

12,080
40,580

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

12,080
12,080

28,500
28,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 คายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน
28,500
งบดําเนินงาน
28,500
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
28,500
- คาเชาเหมารถบัสปรับอากาศ
1
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
5,000 บาท
5,000
- คาที่พัก
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
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,000 บาท
3,000
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
12,080
งบดําเนินงาน
12,080
2.1 คาตอบแทน
9,000
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
11 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
6,600
- คากรรมการตัดสิน
3
คนๆ ละ
3 วันๆ ละ
800 บาท
2,400
2.2 คาวัสดุ
3,080
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,080 บาท
3,080

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนําประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนและการทํางานได
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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

40,580
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161434105200 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

38,075 บาท
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไปอีก
ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงจัดทํา
โครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม
เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตอาสา
2 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานกฎหมายแรงงาน
4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ปริมาณ
1
1
1
2

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดั บความสํ า เร็ จ ของระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 4
คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 54.99 เปนเงิน 20,940 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 31.60 เปนเงิน 12,035 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 13.39 เปนเงิน 5,100 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมการปลูกจิตอาสา
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก
HR มืออาชีพ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

2,735

1

9,300

1

12,920

1

12,920

1

13,120
38,075

1

8,020
20,940

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
2,735
1

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

9,300

1
12,035

5,100
5,100
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมที่1 กิจกรรมการปลูกจิตอาสา
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางทําปาย
1
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
- คาจัดทํารูปเลมรายงาน
1
ครั้งๆละ
1
เลมๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางทําปาย
1
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
- คาจัดทํารูปเลมรายงาน
1
ครั้งๆละ
1
เลมๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 อบรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก HR มืออาชีพ
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวาง
32
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- คาอาหาร
32
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- คาจางทําปาย
1
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
- คาจัดทํารูปเลมรายงาน
1
ครั้งๆละ
1
เลมๆละ
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงาน
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
- คาบํารุงรักษารถ
2
ครั้งๆละ
1
คันๆละ
- คาน้ํามัน
2
ครั้ง
- คาจางทําปาย
2
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
- คาจัดทํารูปเลมรายงาน
2
ครั้งๆละ
1
เลมๆละ
- คาเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
2
วันๆละ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

500
100

บาท
บาท

600

บาท

500
100

บาท
บาท

1,200

บาท

35
70
500
100
640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,500

บาท

500
100
240

บาท
บาท
บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
2,735
2,735
2,735
500
100
2,135
9,300
9,300
7,200
7,200
2,100
500
100
1,500
12,920
12,920
7,200
7,200
5,720
2,240
2,240
500
100
640
13,120
13,120
13,120
3,000
7,000
1,000
200
1,920

38,075
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 | 392
161434105300 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
งบแผนดิน
โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. สําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

4,000 บาท
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซึ่งดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลั ก สู ต รจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว บั ด นี้ ส าขาวิ ช าการเป น
ผูประกอบการมีนักศึกษาที่ผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพื่อเขามาศึกษา ในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเปน
การพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนรองรับตลาดอาเซียนที่กําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ทั้งในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพื่อเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4)
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพื่อใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ด ว ยเหตุ นี้ ส าขาวิ ช าการเป น ผู ป ระกอบการ จําเปน ตองสรางความพรอมในด านตางๆ แก นักศึกษา ทั้ ง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาที่หลักที่สําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนที่จัดขึ้นนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเปนเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้ง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ใหเพิ่มขึ้น อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการอบรมพัฒนาตนเอง
และนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนแกนักศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
กลยุทธที่
ตัวชี้วัดที่
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 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100เปนเงิน4,000บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปน
ผูประกอบการ
1.1 คาอบรม/คาศึกษาดูงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
4คน
1 ครั้ง

4,000
4,500

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

4,000

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 395
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอบรม/คาศึกษาดูงาน
4
คน
-

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
4,000
4,000
4,000
1,000 บาท
4,000

อัตราตอหนวย

4,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนกับอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ไดรับ
ความรูใหมจากการไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูสอน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1เชิงปริมาณ
อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ จํานวน 3ครั้ง
9.1.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีผลการเรียนในระดับที่เปนที่นาพอใจ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

25,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF
ขึ้ น เพื่ อ ให มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ทั้ง 5 ด า น ได แก 1) ด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญ ญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนเปนภาระงานหลักที่สําคัญอยางหนึ่งของสาขาวิชาวิชาการจัดการ การจัดเรียนการ
สอนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรูและสามารถนําไปใชประโยชนได แตการจะพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาประสงคของสาขาไดนั้น อาจารยประจําสาขาควรมีการ
พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อใหสามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมมากขึ้น เพราะเมื่อเวลา
ผานไปปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตาง ๆ ยอมมี
การเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ อาจารยผูสอนเองควรมีการพัฒนาตลอดเวลา
เชนเดียวกัน สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ประสบการณ ใหกับอาจารยประจําสาขาไดพัฒนาศักยภาพและความรูดานวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การอบรม
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สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหอาจารยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

ปริมาณ
5

หนวยนับ
คน

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5
คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ........40.....เปนเงิน.....10,000.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ........60.....เปนเงิน....15,000......บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 398
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1.

รวมทุกไตรมาส

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไป
ราชการ ฝกอบรม สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
5 ครั้ง

25,000 บาท

3 ครั้ง

25,000

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมา งบประมาณ
ณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง

3 ครั้ง

10,000 บาท

15,000 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอย
คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง
คาบํารุงรถ
คาน้ํามัน

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

5
5
3
5

คนๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
คันๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

3,260
240
500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
25,000
25,000
25,000
16,300
1,200
1,500
6,000
25,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อาจารยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
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.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาไมนอยกวา
5 คะแนน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
121,620 บาท
ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป น งานสนั บ สนุน นโยบายที่ มุงสู การจั ดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑการประเมิน ประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระบบ สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมในการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภารกิจในดานการใหการศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถ
จั ด การเรี ย นการสอน และการบริ ห ารงานต า งๆ บรรลุ ต ามเป า หมายที่ ว างไว ใ นแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของคณะ เพื่อใหสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงจําเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของงาน
ประกันคุณภาพ โดยมีสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานในการกํากับดูแล ใหสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป
2. เพื่อใหงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินที่สูงขึ้น

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 401
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายเงินงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการเปาหมาย
อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ปริมาณ
1
1
3
3
3
1
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ไม
นอยกวา 5 คะแนน
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 28.30 เปนเงิน 34,420 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 26.89 เปนเงิน 32,700 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 27.05 เปนเงิน 32,900 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 17.76 เปนเงิน 21,600 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
26,900

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

700
5,100

1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง

26,900
28,620
2,100
15,300

3 ครั้ง

5,100

3 ครั้ง

5,100

1 ครั้ง

22,000

1 ครั้ง

22,000

1 ครั้ง

7,200

1 ครั้ง

7,200

1 ครั้ง

14,400

1 ครั้ง

14,400

14 ครั้ง

121,620

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

28,620
700
5,100

34,420

700
5,100

32,700

32,900

21,600
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1
คน
12
ชม.
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
65
คน
4
มื้อ
อบรม
- คาอาหารสําหรับผูเ ขาอบรม
65
คน
2
มื้อ
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
65
เลม
1
ครั้ง
อบรม
- คาวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง
14
คน
2
วัน
- คาที่พัก
14
คน
1
วัน
- คาเชารถตู
2
คัน
2
วัน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งบดําเนินงาน
3.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
20
คน
3
มื้อ
ประชุม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งบดําเนินงาน
4.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
60
คน
3
มื้อ
ประชุม
- คาอาหารสําหรับผูเขารวมประชุม 60
คน
3
มื้อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
งบดําเนินงาน
5.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารวม
20
คน
3
มือ้
ประชุม
- คาอาหารสําหรับผูเขารวมประชุม 20
คน
3
มื้อ
กิจกรรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
งบดําเนินงาน
6.1 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
11
หลักสูตร
1
ครั้ง
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
26,900
26,900
7,200
600 บาท
7,200
19,700
35 บาท
9,100

อัตราตอหนวย

50 บาท
30 บาท

6,500
1,950

2,150 บาท

35 บาท

2,150
28,620
28,620
28,620
6,720
11,900
10,000
2,100
2,100
2,100
2,100

35 บาท

15,300
15,300
15,300
6,300

240 บาท
850 บาท
2,500 บาท

50 บาท

35 บาท
50 บาท

2,000 บาท

9,000
5,100
5,100
5,100
2,100
3,000
22,000
22,000
22,000
22,000
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
7 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

งบดําเนินงาน
7.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารับ
60
คน
การตรวจประเมิน
- คาอาหารสําหรับผูเ ขารับการ
60
คน
ตรวจประเมิน
8 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
งบดําเนินงาน
8.1 คาใชสอย
- คาอาหารวางสําหรับผูเขารับ
การตรวจประเมิน
- คาอาหารสําหรับผูเ ขารับการ
ตรวจประเมิน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
7,200

อัตราตอหนวย

2

มื้อ

35 บาท

7,200
7,200
4,200

1

มื้อ

50 บาท

3,000
14,400

60

คน

4

มื้อ

35 บาท

14,400
14,400
8,400

60

คน

2

มื้อ

50 บาท

6,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

121,620

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. งานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน และ
ผลการประเมินที่สูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
75,589 บาท
ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธ หมายถึงการวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย ภายใตการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT Analysis กลาวคือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และภาวะคุกคาม อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ตองการทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใชวิธีการ)
และทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตของคณะในป 2559 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนปฏิบัติ
งาน รวมทั้งจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรขึ้นเพื่อเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ อยางไรก็ตามแผน
ยุทธศาสตรที่มีอยูนั้นยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น อันเนื่องมาจากขอชี้แนะจากผลการประเมินการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป 2557 นอกจากนั้ น ยัง ต องมีก ารปรับ ปรุง เพื่ อ ให มีค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล องกั บ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพรอมกับการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมอาเซียนดวย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
2. วัตถุประสงค
การปรั บปรุงแผนยุทธศาสตร (Strategy Reform) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคสําคัญคือ
2.1 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการประเมินผลงานในปที่ผาน
มาละตั้งเปาหมายสําหรับปตอไป
2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะใหอยูในระดับ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
2.3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
2.4 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85
 สกอ.

องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ

 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายเงินงบประมาณ

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ

ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ประจําป 2559-2563
2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครัง้

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
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 80.31 เปนเงิน 60,700 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 13.55 เปนเงิน 10,239 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 6.15 เปนเงิน 4,650 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป ประจําป 2559-2563
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

60,700

2 ครั้ง
3 ครั้ง

12,389
73,089

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
60,700
1 ครั้ง

60,700

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,239
10,239

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,650
4,650
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2559
60,700
งบดําเนินงาน
60,700
1.1 คาใชสอย
60,700
- คาเบี้ยเลี้ยง
40
คน
2
วัน
240 บาท
19,200
- คาที่พัก
40
คน
1
วัน
850 บาท
34,000
- คาบํารุงรถตู
3
คัน
1
ครั้ง
500 บาท
1,500
- คาน้ํามันรถ
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
60
คน
1
มื้อ
35 บาท
2,100
อบรม
- คาอาหารสําหรับผูเ ขาอบรม
60
คน
1
มื้อ
60 บาท
3,600
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
60
เลม
1
ครั้ง
30 บาท
1,800
อบรม
- คาวัสดุ
1
ครัง้
3,789 บาท
3,789
75,589
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรทุกคนในคณะมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคณะ
2. มีแผนพัฒนาที่สามารถสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ. และ
PMQA มีผลการดําเนินงาน และผลการประเมินที่สูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ รอยละ 85
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

159,856 บาท

คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเปนการพัฒนาไป
อีก ขั้ น หนึ่ ง ของการประกั น คุ ณภาพ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึง ไดดํ า เนิ น โครงการจั ดทํ า กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
อีกทั้งเพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015 มี
การชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ที่ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน จึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สําคัญของ
สาขาวิ ชา การเรี ย นการสอนที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะชว ยใหนักศึกษาไดรับ ความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อวัสดุพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ
คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.5
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 2
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

รายการเปาหมาย

ปริมาณ หนวยนับ
8
สาขาวิชา

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 59.19 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 23.23 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 13.03 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 4.53 เปนเงิน

94,600
37,140
20,844
7,250

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด
1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส
1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี
1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ
1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการเปนผูป ระกอบการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ
174,856

3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

27,250
34,880
1,920
4,850
12,590
52,110
13,664
12,592
159,856

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,000

2 ครั้ง

20,844

1 ครั้ง

6,296
37,140

10,000
34,880
1,920
4,850
12,590
10,422
13,664
6,296

94,622

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

2 ครั้ง

7,250

20,844
20,844

7,250
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
159,856
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
159,856
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
159,856
1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด
3
ครั้ง
27,250
1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการ
1
ครั้ง
34,880
จัดการโลจิสติกส
1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
1
ครั้ง
1,920
คอมพิวเตอรธุรกิจ
1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี
1
ครั้ง
4,850
1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
1
ครั้ง
12,590
บริหารทรัพยากรมนุษย
1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
5
ครั้ง
52,110
จัดการ
1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจ
1
ครั้ง
13,664
ระหวางประเทศ
1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการเปน
2
ครั้ง
12,592
ผูประกอบการ
159,856
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 อาจารยและนักศึกษาของแตละสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา
10. การประเมินผลการดําเนินงาน
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 เชิงปริมาณ
1) สาขาวิชาจัดซื้อวัสดุสาขา จํานวน 15 ครั้ง
10.1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
10.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

4,602,300 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน
จํานวน 1 หลัง ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงานเรียบรอยตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนอาคารลําดับที่
41 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดเปนผูรับผิดชอบ
อาคารหลังนี้ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะไดประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ เพื่อจัดทําแผน
ในการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารระยะ 5 ป คือตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ
เปนแผนในการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคารตางเชน ครุภัณฑการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ครุภัณฑ
หองปฏิบัติการตาง ๆ ของสาขาวิชา ครุภัณฑหองประชุมสัมมนา ตลอดจนครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใน
การบริหารและการบริการในการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารและคณาจารยในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑประจําอาคารหลัง
ใหม โดยมีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มาแลวบางรายการ คณะจึงขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินเพิ่มเติมไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน
25 รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,576,900 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 13 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,809,600 บาท
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2559 คณะวิ ท ยาการจั ด การได รั บ การจั ด สรรงบประมาณงบลงทุ น เป น เงิ น
4,602,300 บาท โดยไดรับการจัดสรรเปนคาครุภัณฑ 5 รายการ ดังนี้
1. หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
จํานวนเงิน
2. ครุภัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา 90 ที่นั่ง
จํานวนเงิน
3. บอรดอัจฉริยะ 23 บอรด
จํานวนเงิน
4. กระดานไวทบอรดแมเหล็ก
จํานวนเงิน
5. เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน
จํานวนเงิน

1,655,100

บาท

600,000
2,277,000
6,200
64,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ดังนั้นเพื่อดําเนินการจัดหาครุภัณฑดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะจึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑประกอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑตามความ
จําเปนและเหมาะสมตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑจํานวน 5 รายการ
2. เพื่อรองรับการใหบริการของนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตอราชการใหเกิดความพึงพอใจ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอหองเรียน หองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
ครุภัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา 90 ที่นั่ง
บอรดอัจฉริยะ
กระดานไวทบอรดแมเหล็ก
เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน

ปริมาณ หนวยนับ
1
หอง
1
หอง
23
บอรด
1
บอรด
2
เครื่อง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .......100.......เปนเงิน...... 4,602,300 ........ บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
ครุภัณฑประกอบหองประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํา
กวา 90 ที่นั่ง
บอรดอัจฉริยะ
กระดานไวทบอรดแมเหล็ก
เครื่องทําลายเอกสารแบบ 20 แผน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1
1

1,655,100
600,000

23
1
2

2,277,000 23 บอรด
6,200 1 บอรด
32,000 2 เครื่อง
4,602,300

1 หอง
1 หอง

50,000
600,000

2,277,000
6,200
64,000
4,602,300

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
งบดําเนินงาน
1.1 ครุภัณฑ
1.1.1 หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
30 ที่นั่ง
1.1.2 ครุภัณฑประกอบหอง
ประชุม / อบรม ขนาดไมต่ํากวา
90 ที่นงั่
1.1.3 บอรดอัจฉริยะ
1.1.4 กระดานไวทบอรดแมเหล็ก
1.1.5 เครื่องทําลายเอกสารแบบ
20 แผน

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หนวย
4,602,300
4,602,300
4,602,300
1,655,100 บาท
1,655,100
อัตราตอหนวย

1

หองๆละ

1

หองๆละ

600,000 บาท

600,000

23
1
2

บอรดๆละ
บอรดๆละ
เครื่องๆละ

2,277,000 บาท
6,200 บาท
32,000 บาท

2,277,000
6,200
64,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,602,300

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ ไวสําหรับบริการอาจารยและนักศึกษา
2. นักศึกษาและผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะวิทยาการจัดการ จัดซื้อครุภัณฑจํานวน 5 รายการ
9.1.2 นักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตอราชการใหเกิดความพึงพอใจ
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1.

หองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 30 ที่
นั่ง

1 หอง

2.

ครุภัณฑประกอบ
หองประชุม /
อบรม ขนาดไมต่ํา
กวา 90 ที่นั่ง

1 หอง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
1,655,1000 1,655,1000 1. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 31 เครื่อง
2. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ 31 ชุด
คุณสมบัติโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
- โตะคอมพิวเตอร
- ผลิตจากไม Particle Board เกรด A
- แผนโตะ (Top) หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge
- เคลือบผิวดวยเมลามีน กันน้ํา ทนความรอน และรอยขีดขวน
ไดดี
- ชองวางของ 1 ชอง
- ถาดวางคียบอรด ไม PB กวาง 70 ซม. เคลือบผิวเมลามีน ราง
เลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกลอไนลอน
- มีชองวาง case แนวตั้ง
- สีบีช+เทาดํา
- ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 120 × 60 x 75 ซม. / ตัว
- จํานวน 31 ตัว
- เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน
- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนังเทียม
และผาฝาย
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
- ขาไนลอน 5 แฉก ลอไนลอนคู
- สามารถโยกเอนและหมุนไดรอบ
- ปรับระดับเกาอี้ระบบ Gas Lifting
- ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได ระหวาง 93-105 ซม.
- รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 80 กก.
- ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 57 × 63 x 93-105
ซม. / ตัว
- จํานวน 31 ตัว
3. อุปกรณสําหรับติดตั้ง
4. สื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ

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. เกาอี้ประธานแบบสูงขา 5 แฉก ปรับสูงต่ําดวยโชค ขา
อลูมิเนียมปดเงา 1 ตัว
4. เกาอี้ผูรวมประชุมพนักเตีย้ ขา 5 แฉก ปรับสูงต่ําดวยโชค ขา
อลูมิเนียมปดเงา 89 ตัว
5. ระบบเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม จํานวน 1 ชุด
6. แบบงานจัดทําเวทีหนาหองประชุมพรอมผามาน
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ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

3.

บอรดอัจฉริยะ

23 บอรด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

99,000

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1. คุณลักษณะเฉพาะกระดานอีเล็คทรอนิกส
2,277,000
1. พื้นที่แสดงภาพมีขนาดวัดตามเสนทแยงไมนอยกวา 75 นิ้ว
2. สามารถติดตั้งไดทั้งแบบแขวนผนังและวางบนขาตั้งพรอม
ลอเลื่อน (อุปกรณมาตรฐาน)
3. เชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบใชสายผานชองตอสัญญาณ
แบบ USB โดยไมอาศัยไฟฟาจากแหลงจายอื่นๆ
4. สามารถเลื่อนหนาจอในการนําเสนอไดไมจํากัดและสามารถ
เปลี่ยนหนากระดาษใหมไดไมจํากัด
5. มีเมนูการใชงานที่รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ/
หรือภาษาอื่นๆ
6. มีปากกาชอลกน้ําแบบปลอดสารพิษ (Non – toxic) และ
สามารถเติมหมึกได
7. ใชไดกับคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการวินโดส
(Windows) เวอรชั่น XP, 7 และ 8
8. สามารถใชงานรวมกับ Microsoft Office ไดเปนอยางดี
9. มีฟงกชั่นการบันทึกผลงานเปนไฟลนามสกุล ตาง ๆ ไดแก.
JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, .BMP,.HTM, .PDF,
.PPT, .DOC , .HHT, .AVI และ .DPB เพื่อนําไปใชงานรวมกับ
โปรแกรมอื่นๆ
10. มีฟงกชั่นปากกาอัจฉริยะที่สามารถชวยอํานวยความสะดวก
ในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม ,
สี่เหลี่ยม, วงรี, เสนตรง, เสนลูกศรตรง, เสนโคง, และเสนลูกศร
โคง ไดอยางรวดเร็ว
11. มีฟงกชั่น Spotlight ที่สามารถเปลีย่ นรูปทรงได 5 แบบ
, เปลี่ยนสีของสวนที่บัง และปรับความโปรงของสวนที่บังได
12. สามารถสั่งพิมพโดยผานเครือ่ งพิมพ จากโปรแกรมบอรดได
13. สามารถบันทึกการนําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง
ในรูปแบบไฟล .AVI และ .DPB ได
14. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได โดยรองรับ
ไฟลชนิด .AVI, .MPG, .MOV, .RM,.RMVB และ.SWF
15. ทําหนาที่ชวยในการ Presentation เชน เปนกระดานดํา
, เขียนอธิบายเพิ่มเติมลงใน
Presentation File และทําหนาทีแ่ ทนเมาส เสมือนทํางาน
บน Touch Screen ไดอยางดี
16. การรับสัญญาณ มีความเร็วในการตอบสองสัญญาณไมนอย
กวา 120 จุดตอวินาที
17. สินคาไดรับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
รับประกันสินคา 3 ป
2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องโปรเจคเตอร แบบ Short throw
1. เปนเครื่องฉายภาพโดยรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. เปนเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวา
3. สามารถแสดงผลที่มีความละเอียดระดับ 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. มีระบบคนหาและเลือกสัญญาณภาพ
10. มีระบบปรับภาพใหคมชัด (Focus) และมีระยะฉายภาพชัด
ทั่วทั้งกระดาน ที่ระยะไมเกิน 1.2 เมตรและสามารถใชงาน
รวมกันไดเปนอยางดี
11. สามารถทํางานในระบบประหยัดพลังงานได เพื่อยืดอายุ
ของหลอดภาพ
12. หลอดฉายภาพที่เสนอตองมีการรับประกันอายุการใชงาน
ไมนอยกวา 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ป แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึง
กอน
13. มีชองตอสัญญาณเขา อยางนอยดังนี้
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. มีสายสัญญาณเชื่อมตอแบบ VGA ความยาวไมนอยกวา 10
เมตร จํานวน 1 เสน
16. มีสาย AC ที่ผานมาตรฐาน UL หรือ IEC 60950 จํานวน 1
เสน
17. มีคูมือการใชงานภาษาไทย และมีกระเปาใสเครื่อง
โปรเจคเตอร แบบ Short Throw
- กระดานไวทบอรด ชนิดแมเหล็ก
- หนากระดานใชงานได 1 หนา
- หนาบอรดเคลือบ Melamine อยางดี
- โครงทําจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- มีลอเลื่อน งายตอการเคลื่อนยาย
- ขอบ Aluminum OA มุมโคง ประณีต สวยงาม
- ความสูงเมื่อประกอบแลว ประมาณ 170 ซม. (จากปลาย
กระดานถึงลอ)
- ความกวางฐานลอ 55 ซม.
- ขอบกระดานหนา 1.8 ซม.
- ขอบกระดานกวาง 2 ซม.
- ขนาดแผนกระดาน (กวาง x ยาว) : 90 × 150 ซม.
- น้ําหนักสินคา 9.94 กก.
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ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

รวมเงิน
(บาท)

1 บอรด

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
6,200

4.

กระดานไวทบอรด
แมเหล็ก

5.

เครื่องทําลายเอกสาร
แบบ 20 แผน

2 เครื่อง

32,000

64,000

6,200

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
- กระดานไวทบอรด ชนิดแมเหล็ก
- หนากระดานใชงานได 1 หนา
- หนาบอรดเคลือบ Melamine อยางดี
- โครงทําจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- มีลอเลื่อน งายตอการเคลื่อนยาย
- ขอบ Aluminum OA มุมโคง ประณีต สวยงาม
- ความสูงเมื่อประกอบแลว ประมาณ 170 ซม. (จากปลาย
กระดานถึงลอ)
- ความกวางฐานลอ 55 ซม.
- ขอบกระดานหนา 1.8 ซม.
- ขอบกระดานกวาง 2 ซม.
- ขนาดแผนกระดาน (กวาง x ยาว) : 90 × 150 ซม.
- น้ําหนักสินคา 9.94 กก.
- จํานวน 1 ชุด
ชนิดการทําลายเอกสาร : แบบตัดเปนเสนตรง (StripsCut)
จํานวนแผนในการตัด : 22-24 แผน/ครั้ง (A4/70 แกรม),
19-21 แผน/ครั้ง (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

รวม

4,602,300

ความถี่กระแสไฟฟา : 50 เฮิรซ
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 49.7 × 39.8 × 79.3
ซม.
น้ําหนักสินคา : 25.5 กก.
รับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 1 ป
รับประกันใบมีดไมนอยกวา 10 ป

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 421
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
161434205900 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูส ําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน
262,182,700 บาท
ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ..1... ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ ..7... ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ ..8... ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ..9... ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่....................................................................................................
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนขาราชการพลเรือน,ลูกจางประจํา,พนักงานราชการ,พนักงาน
มหาวิทยาลัย,ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติและอาจารยประจําตาม
สัญญา
1.2 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.3 จํานวนผูดํารงตําแหนงบริหารไมมีวาระ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น

ปริมาณ หนวยนับ
85 อัตรา
56 อัตรา
12 อัตรา

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ.....30.88...เปนเงิน....80,959,100...บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ.....23.36...เปนเงิน...61,223,530...บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ....22.88...เปนเงิน...60,000,030...บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ.....22.88...เปนเงิน....60,000,040...บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ดานสังคม)
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- สิ่งกอสรางผูกพันสัญญา
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

10,197,250
1,771,075
462,275
1,866,850

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

10,197,250
1,771,075
462,275
1,866,850

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

10,197,250
1,771,075
462,275
1,866,850

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

10,197,250
1,771,075
462,275
1,866,850

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

746,325
250,000
3,949,500

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

746,325
250,000
1,223,500

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

746,325
250,000
-

3 เดือน
3 เดือน

746,325
250,000
-

3 เดือน

16,926,630

3 เดือน

16,926,640

3 เดือน

27,779,625

3 เดือน

27,779,625
60,000,040

57,189,800
40,789,000
7,084,300
1,849,100
7,467,400
9,158,300
2,985,300
1,000,000
5,173,000
50,779,900
50,779,900

3 เดือน

2559

-

3 เดือน

16,926,630

145,054,700

145,054,700
262,182,700

3 เดือน

61,715,825

80,959,100

3 เดือน

27,779,625

61,223,530

60,000,030
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
- เงินเดือน (75 อัตรา)
- เงินประจําตําแหนง
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนผูบริหารไมมีวาระ
- เงินคาตอบแทนรายเดือน
- เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
- คาตอบแทนผูบริหารไมมีวาระ
- คาจางประจํา
1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 คาจางชั่วคราว
- คาจางชั่วคราว สายวิชาการ (ชาว
ตางประเทศ)
งบดําเนินงาน
1.4 คาตอบแทน
- คาเชาบาน
- คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานให
ราชการ
1.5 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาใชสอยและวัสดุ
- คาจางเหมาบริการ
1.6 คาสาธารณูปโภค
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1.7 สิ่งกอสราง
- อาคารเรียนและปฏิบตั ิการรวม 1
หลัง
- อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร
- อาคารปฏิบตั ิการคณะครุศาสตร
งบอุดหนุน
- เงินอุดหนุนบุคลากร

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หนวย

อัตราตอหนวย

57,189,800

12

เดือน

12
12

เดือน
เดือน

12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน

12

เดือน

12

เดือน

47,873,300
32,691,400
4,048,800
3,189,600
859,200
4,048,800
3,189,600
859,200
7,084,300
7,467,400
7,467,400
1,849,100
1,849,100

เดือน
เดือน

9,158,300
2,985,300
864,000
2,121,300

12
12
12
12

เดือน
เดือน

12

เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,000,000
900,000
100,000
5,173,000
5,173,000
50,779,900
50,779,900
5,674,800
30,606,900
14,498,200

145,054,700
145,054,700
262,182,700

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน
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1010200 กองนโยบายและแผน
161434206000 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
414,320
กองนโยบายและแผน ผูร บั ผิดชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงาน
ผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาสนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพรองในปที่ผานมา นั้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 สกอ.องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามาหวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลุยุทธที่ 1 เขาใจ
กลยุทธที่ 2 ใกลชิด
กลยุทธที่ 3 เปนที่พึ่งของสังคม
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
2. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1 มีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบาย
6
และแผน
2 มีรายงานผลการดําเนินงานไมนอยกวา 4 รายงาน
4
3 จํานวนผูเขารับการอบรม
100
3. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3.

เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 40
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 30
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 20
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 10

เปนเงิน 165,692 บาท
เปนเงิน 124,269 บาท
เปนเงิน 82,846 บาท
เปนเงิน 41,423 บาท

หนวยนับ
งาน
รายงาน
คน
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
การบริหารงานกองนโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น

2558
2559
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 ปริมาณ งบประมาณ
6 งาน
414,230
165,692
124,269
82,846
41,423
414,230
165,692
124,269
82,846
41,423

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอ รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
หนวย
ลําดับ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมการบริหารงานกองนโยบายและแผน
405,920
งบดําเนินงาน
405,920
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
405,920
- คาจัดทํารายงานประจําป
1
ครั้ง
500
เลม
198 บาท
99,000
- คาจัดทําสารสนเทศ
1
ครั้ง
500
เลม
100 บาท
50,000
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
50,000
- คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
35,230
- คาวัสดุสํานักงาน/วัสดุ
171,690
น้ํามัน ฯลฯ
2 กิจกรรมจัดอบรมการเขียนโครงการ
4,200
งบดําเนินงาน
4,200
2.1 คาใชสอยและวัสดุ
4,200
- คาอาหารวางและ
50 คนๆละ
1 ครั้งๆละ
35 บาท
1,750
เครื่องดื่ม
- คาปายไวนิล
1,200
- คาวัสดุประกอบการอบรม
1,250
3 กิจกรรมจัดอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4,200
งบดําเนินงาน
4,200
3.1 คาใชสอยและวัสดุ
4,200
- คาอาหารวางและ
50 คนๆละ
1 ครั้งๆละ
35 บาท
1,750
เครื่องดื่ม
- คาปายไวนิล
1,200
- คาวัสดุประกอบการอบรม
1,250
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
414,230
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
ปริมาณรายการ
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8 ผลที่คาดวาจะไดรับ
กองนโยบายและแผน มีผลการดําเนินงานที่สนันสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุนวัสดุอุ/ปกรณ ในการปฏิบัติงาน
9.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการไมนอยกวารอย 50
9.1.3 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 80
9.1.4 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
1,000,000 บาท
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ เนื่องจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่จะสรางความมั่นใจ เชื่อมั่น ใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ
และผูทีมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี 3 ระบบดวยกัน คือ 1. ระบบ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3
ระบบสามารถสร า งความมั่ น ใจ เชื่ อ มั่ น กั บ ผู มี สว นไดส ว นเสีย ผู ใช บัณ ฑิ ผู ใช บ ริ การและผูที่ มี สว นเกี่ย วข องกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก าร
มหาวิทยาลัย) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้ง 3 หนวยงานดังกลาวไดมีความ
รวมมือในการบูรณาการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาไมทับซอนกันและ
เปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเปนยิ่งที่บุคลากรตองมีความรู และความเขาใจ ในเกณฑ
มาตรฐานการประกันุคณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ และเพื่อใหเกิดทักษะในการทําหนาที่เปนผูประเมิน และมีแนว
ปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน อีกทั้งเปนการเพิ่มผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในราย
ใหมที่สนใจเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาแตไมมีประสบการณในการประเมินคุณภาพการศึกษาเขาสูระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรอยละ 70 ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพั ฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนว ยงานอื่นสามารถนําไปใชป ระโยชน และ
เพื่อใหดําเนินงาน การขับเคลื่อนใหระบบประกันคุณภาพภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
คณะ สํานัก สถาบันจึงตองมีการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการทํางานเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาไปอยางตอเนื่อง และการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น จะทําใหมี
เครื อข า ยที่ ร ว มกั บ พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาในการรว มกั น สร างแนวปฏิบัติ ที่ดีใ นการประกัน คุณภาพการศึ กษา
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แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา หาแนวทางการทํางานอยางเปนระบบใหมี
คุณภาพรวมกัน เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นระหวาง
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ตอไป
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู ความเขาใจ และ
มีทักษะในการทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.เพื่ อเสริ ม สร า งกระบวนการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ดา นการดํา เนิน งานประกัน คุณภาพการศึ กษาระหวา ง
สถาบันการศึกษา
3.เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อสนับสนุนเครือขายการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม - บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และเครือขายการพัฒนางานกองนโยบายและแผน
- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
- บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย “เบญจภาคีศรีอยุธยา” การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1 แหง
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนกิจกรรม
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
1.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 หนวยงานเขารวมกิจกรรม

ปริมาณ หนวยนับ
4
กิจกรรม
60
คน
1
ฉบับ
8
หนวยงาน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระหวางสถาบันการศึกษา
3. คณะ/สถาบั น /สํ า นั ก มี ส ว นรว มในการสรางแนวทางการปฏิบัติที่ดีด านการประกัน คุณภาพ
การศึกษา
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 37 เปนเงิน 370,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 22 เปนเงิน 220,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 23 เปนเงิน 230,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 18 เปนเงิน 180,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
กิจกรรมติดตาม สงเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ สํานัก/สถาบัน
งานบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

2 ครั้ง

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
150,000
20,000
50,000
30,000
50,000

6 ครั้ง

320,000

100,000

50,000

100,000

70,000

4 ครั้ง
5 ครั้ง

150,000
380,000
1,000,000

100,000
150,000
370,000

20,000
100,000
220,000

20,000
80,000
230,000

10,000
50,000
180,000

ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 435
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
150,000
ความรูตามระบบ
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
- คาวัสดุ
110,200
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติดตาม สงเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สํานัก/สถาบัน
320,000
งบดําเนินงาน
320,000
2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
320,000
คณะครุศาสตร
44,000
- คาวัสดุ
44,000
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
50,000
- คาวัสดุ
50,000
คณะวิทยาการจัดการ
41,000
- คาวัสดุ
41,000
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
53,000
- คาวัสดุ
53,000
สํานักงานอธิการบดี
30,000
- คาวัสดุ
30,000
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
30,000
สารสนเทศ
- คาวัสดุ
30,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา
30,000
- คาวัสดุ
30,000
สถาบันอยุธยาศึกษา
30,000
- คาวัสดุ
30,000
งานประกันคุณภาพ
12,000
- คาวัสดุ
12,000
3 กิจกรรมที่ 3 งานบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
150,000
งบดําเนินงาน
150,000
3.1 คาตอบแทน
20,000
- คาปฏิบัติงานนอกเวลา
1
ครั้ง
20,000
ราชการ
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

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ลํา
ดับ

รายการ
-

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
35
ครั้ง
ปริมาณรายการ

คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ
ยานพาหนะ
- คาลงทะเบียน
4
ครั้ง
- คาวัสดุสํานักนักงาน
15
ครั้ง
4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
งบดําเนินงาน
4.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
2
คน
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหาร
60
คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
60
คน
- คาเชาเหมารถโดยสาร
7
ครั้ง
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ
35
ครั้ง
ยานพาหนะ
- คาลงทะเบียน
5
ครั้ง
- คาวัสดุสํานักนักงาน
15
ครั้ง
- คาหมึกเครื่องพิมพ
4
ครั้ง
- คากระดาษ A4
2
ครั้ง
- คาถายเอกสาร
20
ครั้ง
4.3 คาสาธารณูปโภค
- คาดวงตราไปรษณียากร
1
ครั้ง

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,200 บาท
42,000

อัตราตอหนวย

2,500 บาท
5,000 บาท

24

ชั่วโมง

1,200

บาท

4
4
2

ครั้ง
ครั้ง
คัน

100
35
2,500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,500
5,000
9,000
21,000
2,215

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

10,000
17,100
380,000
380,000
28,800
28,800
347,200
24,000
8,400
35,000
70,000
12,500
75,000
36,000
42,000
44,300
4,000
4,000
1,000,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษา
4. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. มหาวิทยาลัยไดเครือขายการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 บรรลุผลตามที่ สกอ.กําหนด
10.1.2 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและยกระบบคุณภาพ
การศึกษาที่ไดมาตรฐาน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการใชจายงบประมาณ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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1010300 กองบริการการศึกษา
161434206200 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
414,320 บาท
กองบริการการศึกษา/นางลักขณา เตชวงษ

1. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่ตองเกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลและการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ การพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณสํานักงาน เพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
ในการไปติดตอประสานงานกับหนวยงานดางๆ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงจําเปนตองเตรียมทรัพยากรเพื่อใชปฏิบัติใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษาและใหบริการแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ ...............................................................................................................................
เปาประสงคที่ ........................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 มีวัสดุ อุปกรณๆ ในการดําเนินการ
2
ภาคเรียน
1.2 จํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการ
5,600
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ รอยละ 65
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 36.52 เปนเงิน 151,350 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 24.14 เปนเงิน 100,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 25.02 เปนเงิน 103,650 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 14.32 เปนเงิน 59,320 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

งานบริหารจัดการเรียนการสอน
-

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
คาซอมบํารุงครุภณ
ั ฑตางๆ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

4
2

384,320
30,000
414,320

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1

125,000
26,350
151,350

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

100,000
100,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
1

100,000
3,650
103,650

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1

59,320
59,320
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานบริหารการจัดการเรียนการสอน
งบดําเนินงาน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาซอมบํารุงครุภัณฑตางๆ
-จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

3
4

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
414,320
414,320
414,320
5,000 บาท
15,000
99,830 บาท
399,320
414,320

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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 ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบดําเนินงาน
414,320 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : นางสาวกมลทิพย เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ใหแก นักศึ กษา จัดกิ จกรรมที่ พัฒ นานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบทั้ง 5 ดาน
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค และตามวิสัยทัศน
ของกองพัฒนานักศึกษา ที่วาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะตองเปนคนเกง คนดี และมี
บุคลิกภาพดี เปนที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักศึกษาไดเขา
มาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ในหนวยงาน ยอมตองอาศัย ทั้งบุคลากร
เครื่ องใช สํ านั กงาน วั ส ดุ อุป กรณ ตา ง ๆ ในการบริห ารจัดการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหทั้ งบุคลากร นักศึกษา
และผูมาใชบริการ เพราะงานบริการนั้น ถือวาเปนวัตถุประสงคหลักของการบริหารงานสํานักงาน
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการที่
เกี่ ย วข องเป น ภารกิจ หลั ก จึ งควรเตรีย มความพรอมในดาน วัส ดุ อุป กรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ที่จ ะตองใช
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหแก
นักศึกษา
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึงของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการ
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาที่ ที่เขารับบริการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80

ปริมาณ หนวยนับ
1,500 คน
100 คน

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.20........เปนเงิน.......150,000.....บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....31.38........เปนเงิน.......130,000.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....21.72........เปนเงิน.........90,000.....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....10.69........เปนเงิน..........44,320....บา
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา
งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
-ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย
เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

4 ครั้ง

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
214,320 1 ครั้ง
80,000 1 ครัง้
60,000 1 ครั้ง
50,000 1 ครั้ง
24,320

30 ครั้ง

200,000

ปริมาณ งบประมาณ

414,320

8 ครั้ง

70,000
150,000

8 ครั้ง

70,000
130,000

8 ครั้ง

40,000
90,000

6 ครั้ง

20,000
44,320
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
-วัสดุสํานักงาน
4
ครั้งๆละ
-วัสดุ/ไฟฟา/ประปา
3 ครั้งๆละ
-วัสดุงานบานงานสวน
3 ครั้งๆละ
-คาปาย/คาถายเอกสาร
2 ครั้งๆละ
-วัสดุซอมสราง
2 ครั้งๆละ
2 กิจกรรมที่ 2 งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
งบดําเนินงาน
2.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาที่พัก
-คาน้ํามัน
-คาบํารุงรถ
-คาทางดวน
-คาลงทะเบียน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

30,000
10,000
10,000
7,160
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและวัสดุ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
214,320
214,320
214,320
120,000
30,000
30,000
14,320
20,000
200,000
200,000
200,000
40,000
60,000
50,000
20,000
10,000
20,000
414,320

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2.สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพั ฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนางานได
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบลงทุน
5,898,000 บาท
กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล
หอพักนักศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพักอาศัย หากหอพักนักศึกษามีความสะดวกสบาย รมรื่นเหมือนบาน
หลังที่สองของนักศึกษา ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น เสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ดี ผูปกครองเมื่อมาพบทําใหอยาก
สงนักศึกษาเขามาพักอาศัย ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่จึงมีความจําเปนอยางยิ่งอันนําสูความเปนเลิศ
ในดานหอพักประจํามหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับ
นักศึกษา
2. เพื่อจัดบริการตางๆใหตามความเหมาะสมภายในหอพัก เพื่อเสริมสรางคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ใหกับนักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการใชชีวิตรวมกัน และไดมีเวลาทํากิจกรรม ตลอดจนการใชบริการ
ตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดไวบริการไดอยางเต็มที่
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 3: เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึงของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
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4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 หอพักอูทองไดปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก6
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 เบิกจายรอยละ ......30...เปนเงิน......1,769,400.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 เบิกจายรอยละ ........70...เปนเงิน......4,128,600.....บาท

ปริมาณ
80

หนวยนับ
รอยละ
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา
-ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก 6
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1 งาน

5,898,000
5,898,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1,769,400
1,769,400

4,128,600
4,128,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา
งบลงทุน
1.1 สิ่งกอสราง
- จางปรับปรุงหอพักนักศึกษา
1
งาน
1
งาน
หอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก 6
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

5,898,000 บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
5,898,000
5,898,000
5,898,000
5,898,000

5,898,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีหอพักสําหรับนักศึกษาที่ไดมาตรฐานปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
2.มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่
สมบูรณ
3.ลดปญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิเชน ปญหายาเสพติด ปญหาการเที่ยวกลางคืน ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยเรียน เปนตน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับ
ที่
1

จํานวน/
ราคาตอ
หนวยนับ หนวย (บาท)

รายการ
ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก
4 หอพัก 5 หอพัก 6

รวม

1 งาน

5,898,000

รวมเงิน
(บาท)
5,898,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
1.ระบบสาธารณูปโภค
2.งานทาสี
คําชี้แจงฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการ
แกนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

5,898,000

หมาย
เหตุ
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
161434206500 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรบั ผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
1,500,000 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปนแหลงสนับสนุ นภารกิจหลั กในด านสนั บสนุน การเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย รวมทั้งเปน ไปตาม
วิสัยทัศน คือ จัดหาและใหบริการโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ซึ่งเปนประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนกิจกรรม โครงการ
ประจํา ที่ตองใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย ชุมชนและทองถิ่น จึงจําเปนตองจัดทํา จัดหา วัสดุอุปกรณทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเครือขาย และซอฟทแวร บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑภายในสํานักฯ ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมใหนักศึกษาไดใชในการเรียนอยางถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. เพื่อเพิ่มชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียน
3. เพื่อสนับสนุนระบบฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครือขายใหอยูในสภาพที่ทํางานไดปกติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

 สกอ.

 ก.พ.ร.
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป

พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 10
ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค 1
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
การบริการวิชาการแกสังคม (มหาวิทยาลัย) (ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง)
กลยุทธที่ 5
การบริหารความและการควบคุมภายใน
เปาประสงคที่ 1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 25.1
ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับที่ยอมรับได

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น
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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 บุคคลทั่วไป
350
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 33.19 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50.46 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
5.74 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 10.61 เปนเงิน

497,874
756,895
86,166
159,065

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

4 งวด

1,053,526
66,340

2 งวด

99,510

4 งวด

19,260

3 งวด

41,730

1 ชื่อ
1 งาน
1 งาน
1 งาน

2558

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 งวด

1 งวด

16,585

1 งวด

1 งวด

16,585

1 งวด

49,755

1 งวด

49,755

1 งวด

4,815

1 งวด

4,815

1 งวด

4,815

1 งวด

13,910

1 งวด

13,910

1 งวด

13,910

1 ชื่อ

856

1 งาน

74,000

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

งบรายจายอื่น
คาใชสอย
1.1 คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหองServer
ประจําป จํานวน 1 งาน
1.2 คาบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ (UPS) ประจําป
จํานวน 1 งาน
1.3 คาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา ประจําป
จํานวน 1 งาน
1.4 คาบํารุงรักษาระบบดับเพลิงหอง Server ประจําป
จํานวน 1 งาน
1.5 บํารุงรักษา domain name aru.ac.th
1.6 คาบริการ Cloud Service
1.7 คาบริหารจัดการศูนยสอบคอมพิวเตอร (MOS)
1.8 คาลิขสิทธิ์ Anti-Virus
1.9 ซอมบํารุงครุภณ
ั ฑและอาคารสถานที่
คาวัสดุ
2.1 วัสดุ
รวมทั้งสิ้น

1 งวด

16,585

4,815

8 รายการ

856
74,000
501,830
50,000
200,000

1 งาน
3 รายการ

50,000
100,000 3 รายการ

14 รายการ

446,474
446,474 10 รายการ

326,474 4 รายการ

120,000

497,874

756,895

1,500,000

1 งาน

16,585

501,830
50,000

2 รายการ

50,000

86,166

159,065
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบรายจายอื่น
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
1.1 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
1.2 บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟ
(UPS)
1.3 บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
1.4 บํารุงรักษาระบบดับเพลิง
1.5 บํารุงรักษาเครื่อง domain
name aru.ac.th
1.6 คาบริการ Cloud Service
1.7 คาบริหารจัดการศูนยสอบ
คอมพิวเตอร (MOS)
1.8 คาลิขสิทธิ์ Anti-Virus
1.9 ซอมบํารุงครุภณ
ั ฑและอาคาร
สถานที่
1.10 วัสดุ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
รายการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1,500,000
1,500,000
1,053,526
4
งวด
1
งวด ๆ ละ 16,585 บาท
66,340
2
งวด
1
งวด ๆ ละ 49,755 บาท
99,510
ปริมาณรายการ

4
3
1

งวด
งวด
ชื่อ

1
1
1

งวด ๆ ละ
งวด ๆ ละ
ชื่อ ๆ ละ

4,815 บาท
13,910 บาท
856 บาท

19,260
41,730
856

1
1

งาน
งาน

1
1

งาน ๆ ละ
งาน ๆ ละ

74,000 บาท
501,830 บาท

74,000
501,830

1
8

งาน
รายการ

1

งาน ๆ ละ

50,000 บาท

50,000
200,000

14

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

446,474
1,500,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ
2.ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
3.ระบบฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครือขายใหอยูในสภาพที่ทํางานไดปกติและมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2.จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

1,700,000 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พั น ธกิ จ ในการจั ด หา รวบรวม ให บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ การเรี ย นรู จึ ง จํ า เป น ต อ งจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมๆ ใหมีความทันสมัยและหลากหลายทันตอ
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ ใ นป จ จุ บั น รวมทั้ ง การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ในการสื บ ค น ที่ ดี ทั น สมั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งซอมบํารุงครุภัณฑที่เกี่ยวของและสถานที่ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ตลอดเวลา เพื่ อสนั บ สนุ น การจั ดการเรี ย นการสอนและการบริการวิช าการ ไดส อดคลองกับ ความตองการของ
ผูใชบริการ
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ดีและทันสมัย
2.เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น
3.เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น สรางนิสัยรักการอานและมีการ
เรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง
4.เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
5.เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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 สกอ.
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน
คุณภาพ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 3
เปนที่พึ่งของสังคม
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน
และทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 5
การบริหารความและการควบคุมภายใน
เปาประสงคที่ 1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 25.1
ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับที่ยอมรับได
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

รายการเปาหมาย

จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน)
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

ปริมาณ
6,400
120
350

หนวยนับ
คน
คน
คน

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 457
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 42.94
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 32.06
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 21.18
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ
3.82

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

730,000
545,020
360,000
64,980

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

งานพัฒนาวิทยบริการฯ
1

2

งบรายจายอื่น
คาใชสอย
1.1 บํารุงรักษาลิฟตโดยสาร จํานวน 1 งาน
1.2 คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาอังกฤษ
1.3 คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ภาษาไทย
คาวัสดุ
2.1 หนังสือ
2.2 วัสดุ

รวมทัง้ สิ้น

2 งวด
40 รายการ

429,960
29,960
200,000 15 รายการ

200 รายการ

200,000 100 รายการ

3,000 เลม
12 รายการ

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

1,270,040
1,050,000
220,040

1,700,000

1,100 เลม

7 รายการ

1 งวด
80,000 15 รายการ

14,980
80,000 10 รายการ

40,000

100,000

50 รายการ

50,000 50 รายการ

50,000

400,000
150,000

1,000 เลม

350,000 750 เลม
50,040 2 รายการ

250,000
20,000

545,020

360,000

730,000

3 รายการ

1 งวด

14,980

150 เลม

50,000

64,980
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 งานพัฒนาวิทยบริการฯ
งบรายจายอื่น
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- บํารุงรักษาลิฟตโดยสาร
จํานวน 1 งาน
- คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) (ภาษาอังกฤษ)
- คาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) (ภาษาไทย)
- หนังสือ
- วัสดุ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

2

งวด

40

รายการ

200,000

200

รายการ

200,000

3,000
12

เลม
รายการ

1,050,000
220,040
1,700,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งวด ๆ ละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
1,700,000
1,700,000
1,700,000
14,980 บาท
29,960

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.
2.
3.
4.
5.

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
ไดสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถิ่น มีนิสัยรักการอานและมีการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง
จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา
รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กําลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบลงทุน
702,000 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปนแหลงสนับสนุนภารกิจหลักในดานสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนกิจกรรม โครงการประจํา ที่ตองใหบริการ
แกนักศึกษา คณาจารย ชุมชนและทองถิ่น มีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสิน
ของนักศึกษา คณาจารยและบุคคลที่มาใชบริการ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑภายในสํานักฯ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชงาน และสงเสริมการประหยัดพลังงาน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
2. เพือ่ ปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเหมาะสมกับ
การเปนแหลงเรียนรูใหสภาพปจจุบันมากขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงาน
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 19
ตัวชี้วัดที่ 20
ตัวชี้วัดที่ 22
ตัวชี้วัดที่ 24
 สกอ.

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
องคประกอบที่ 7 ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 7

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 6
เปาประสงค
ตัวชี้วัดที่ 6.1
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น

ไดแก
 ภายในประเทศ

เตรียมความพรอมของอาคารสถานที่และจัดระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ
บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มี
ความพรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80

1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถิ่น

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามประเภทผูใชบริการ
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หนวยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เปาหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ

100

เปนเงิน

702,000

บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

13 เครื่อง
1 ชุด

702,000
572,000
130,000
702,000

งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
1.1 เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู
1.2 เครื่องกั้นประตู แบบ 3 ขา ชนิดผลักหมุน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

12 เครื่อง
1 ชุด

572,000
130,000
702,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
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
- เครื่องกั้นประตู แบบ 3 ขา
1
ชุด
1
ชุดละ
130,000 บาท
130,000
ชนิดผลักหมุน
702,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.มีครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการที่มีประสิทธิภาพในการใชงาน และการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
2.อาคารสถานที่มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคาร
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอย
กวา รอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

1

คาครุภัณฑ
1.1 เครื่องปรับอากาศ 36,000
BTU

13 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย
(บาท)
44,000

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน

572,000 มาตรฐานฯ
1. เปนเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถทําความเย็น ขนาด
ไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวม
คาติดตั้ง
3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
คําชี้แจงฯ

เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใชงาน

1.2 เครื่องกั้นประตู แบบ 3 ขา
ชนิดผลักหมุน

รวม

1 ชุด

130,000

130,000 มาตรฐานฯ
1. สามารถตั้งโปรแกรมกําหนด
ทิศทางการเขา-ออก หรือโหมดตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคการใชงานได
2. สามารถกําหนดทิศทางการเขา-ออก
ได 2 ทิศทาง
3. สามารถเชื่อมตอกับระบบ Access
Control ได
4. มีชุดคอมพิวเตอรสําหรับเก็บ
ฐานขอมูลระบบจัดการเขา-ออก

702,000

คําชี้แจงฯ
เพื่อใชงานที่อาคาร 100 ป
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1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
161434206800 โครงการปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบลงทุน
1,712,400 บาท
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาที่หลักประการหนึ่งคือ เปนอาคาร
นิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมอยุธยา ซึ่งไดมีการจัดแสดงมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 พรอมกับการ
กอสรางตัวอาคาร ดวยระยะเวลาและเนื้อหาที่ใชในการจัดแสดงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนเหตุใหนิทรรศการมีความ
ชํารุดเสียหายอีกทั้งเนื้อหาบางสวนซึ่งเปนขอมูลในทางวิชาการนั้นไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแลวบางสวน
เพื่ อเป น การสร า งความชั ดเจนในประเด็นของเนื้อหานิทรรศการที่ส ถาบัน อยุธ ยาศึกษาตั้งใจจะนําเสนอ
เรื่อง “วัฒนธรรมอยุธยา”ใหมีความชัดเจน เปนเอกลักษณ เพื่อสรางความโดดเดนทั้งในเชิงภาพลักษณและในทาง
วิชาการ ซึ่งเปนยุทธศาสตรใหมที่มุงใหเกิดขึ้นพรอมๆ กับการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาในมิติตางๆ ไปพรอมๆ กัน
นิ ท รรศการถาวรของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาตามยุ ท ธศาสตร ใ หม จึ ง ควรมุ ง เน น ที่ ก ารนํ า เสนอ
“ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา” ที่วาดวยวิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคนสมัยอยุธยาหรือสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําเจาพระยา
ซึ่งเปนกรอบโครงของเนื้อหาที่สามารถสรางความโดดเดนและความแตกตางจากพิพิธภัณฑใกลเคียง เชน ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตรอยุธยา พิพิธภัณฑเจาสามพระยา หรือศูนยสงเสริมการทองเที่ยวอยุธยา ไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่งจะนําไปสู
ความสอดคลองกับการพัฒนาในเชิงวิชาการที่เปนวัตถุประสงคหลักของสถาบันอยุธยาศึกษาในปจจุบันดวย
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงบนเรือนไทยของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมทั้งหมด
เพื่ อให เ กิ ด ความสอดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาสถาบั น ฯ ตามยุท ธศาสตร ในการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดอยางเต็มศักยภาพในอนาคต
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2. วัตถุประสงค
1.เพื่ อปรับปรุงนิ ทรรศการถาวรใหม ตามขอบเขตและยุ ทธศาสตรของสถาบันฯ และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2.เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในทางวิชาการและนิทรรศการที่มีความโดดเดน และเปนเอกลักษณของทางสถาบัน
อยุธยาศึกษา
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการ และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศตามลําดับ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 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 มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการและนิทรรศการที่มีความโดดเดน
เปนเอกลักษณ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 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
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวร
สถาบันอยุธยาศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2 รายการ 1,712,400

1,712,400

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

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

2 รายการ

1,712,400

1,712,400
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
อัตราตอหนวย
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวรสถาบันอยุธยาศึกษา
งบลงทุน
1.1 คาสิ่งกอสราง
- ปรับปรุงเรือนนิทรรศการถาวร
2
รายการ
1,712,400
สถาบันอยุธยาศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,712,400
1,712,400
1,712,400
1,712,400
1,712,400

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีนิทรรศการถาวรใหมที่มีความโดดเดน และเปนเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
2. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาไดใหบริการทางวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
ชุมชน และประเทศตามลําดับ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
นิทรรศการถาวรที่เปนเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1.

จํานวน/
หนวยนับ

รายการ
ปรับปรุงเรือน
นิทรรศการถาวร
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม

2 รายการ

ราคาตอ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
รวมเงิน
หนวย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
(บาท)
(บาท)
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
1,712,400 1,712,400 มาตรฐานฯ
เหตุผลจําเปน
เพื่อ เป นการสร างความชั ดเจนในประเด็น ของ
เนื้อหานิทรรศการที่สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งใจจะ
นําเสนอ เรื่อง “วัฒนธรรมอยุธยา”ใหมีความ
ชัดเจน เปนเอกลักษณ เพื่อสรางความโดดเดน
ทั้งในเชิงภาพลักษณและในทางวิชาการ ซึ่งเปน
ยุทธศาสตร ใหมที่มุงให เกิดขึ้นพรอ มๆ กับการ
พั ฒน า ส ถ า บั น อยุ ธ ย า ศึ ก ษ า ใน มิ ติ ต า ง ๆ
ไปพรอมๆ กัน
1,712,400
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161434206900 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบลงทุน
834,000 บาท
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหนาที่ และพันธกิจในการ
ทํานุบํ ารุง สงเสริม สนับสนุน และสรางสรรคเผยแพรงานดานศิล ปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น รวมทั้งยังมี
บทบาทหนาที่ในฐานะศูนยทองเที่ยวและศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเพื่อสรางองคความรูที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญชาวบาน ภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลในชุ ม ชนต า งๆ ทั้ ง ในรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ
รูปแบบสารสนเทศ และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปจจุบันนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ยังไมมีครุภัณฑที่
เพียงพอและเหมาะสม ตอการดําเนินงานในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา
เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ รวมทั้ ง การเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องแตงกายการแสดงแบบราชสํานักอยุธยา
และตัวหนังใหญ เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา
2. เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานตามโครงการตางๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา แกบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
มีครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษาเพิ่มขึ้น 2 รายการ
2
รายการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครุภัณฑที่มีคุณภาพและใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 834,000 บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํ า
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ดับ

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

กิ จ กรรมที่ 1จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ชุ ด เครื่ อ งแต ง กาย 1 ชุด
การแสดงแบบราชสํานักอยุธยา
1 ชุด
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑตัวหนังใหญ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

งบประมาณ

434,000
400,000
834,000

2556

2557

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 ชุด

434,000

1 ชุด

400,000
834,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํ า
รายการ
ดับ

ป ริ ม า ณ ห น ว ย ต อ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หม า ย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา
หนวย (บาท)
ปริมาณรายการ

กิจกรรมที่ 1จัดซื้อครุภัณฑชุดเครื่องแตงกายการแสดงแบบราชสํานักอยุธยา
งบลงทุน
1.1 คาครุภัณฑ
-จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ชุ ด เครื่ อ งแต ง 1
ชุด
434,000
กายการแสดงแบบราชสํ า นั ก
อยุธยา
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑตัวหนังใหญ
1.2 คาครุภัณฑ
- จัดซื้อครุภัณฑตัวหนังใหญ 1
ชุด
400,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

434,000
434,000
434,000
434,000
400,000
400,000
400,000
834,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยา
2. สนับสนุนใหการดําเนินงานตามโครงการตางๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เปน การใหบ ริการทางวิ ชาการ รวมทั้งการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา แกบุคลากรทาง
การศึกษา และประชาชนทั่วไป
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 ที่ดินและสิ่งกอสราง
ร า ค า ต อ
จํ า น ว น /
ร ว ม เ งิ น
ห น ว ย
ลําดับที่ รายการ
หนวยนับ
(บาท)
(บาท)
1.
จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ ชุ ด 1 ชุด
434,000 434,000
เ ค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย
การแสดงแบบราช
สํานักอยุธยา

2.

รวม

จัดซื้อครุภัณฑตัวหนัง 1 ชุด
ใหญ

400,000

400,000

834,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานฯ
เหตุผลจําเปน
สถาบันอยุธยาศึกษา ยังไมมีครุภัณฑ ที่เพียงพอ
ต อ การดํ า เนิ น งานด า นประวั ติ ศ าสตร และ
ศิลปวัฒนธรรม ในการใหบริการทางวิชาการ
ดานประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง

การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานฯ
เหตุผลจําเปน

สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ยั ง ไม มี ค รุ ภั ณ ฑ
ที่ 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
และศิล ปวัฒ นธรรม รวมทั้งการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
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ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. งานบริการวิชาการ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
161435207000 โครงการพระราชดําริ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามรูความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการวิชาการ
1.จํานวนผูเขารับบริการ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3.จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณแผนดิน
558,000
หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของ
สถาบัน วิจัย และพัฒ นา “สร า งสรรค ปญ ญา ร วมพัฒนาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืน ” และสอดคลองกับ ปรัช ญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถิ่น”
จากผลสํารวจความตองการในการบริการวิชาการมี 5 หนวยงานที่จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ
โดยมี 2 หนวยงานที่สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คือ คณะครุศาสตร ซึ่งมีภารกิจ
สํา คัญในการพัฒ นาโรงเรีย นตํ า รวจตระเวนชายแดน โดยมีกิจ กรรมหลักคือ การฝกประสบการณวิชาชีพครูของ
นักศึกษา อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนา
สื่อและอุปกรณการเรียนรูแบบสําเร็จรูปทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการนํา eDLTV ไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน โดยทั้งสองหนวยงานไดกิจกรรมมาอยางตอเนื่องและมีผลการพัฒนาที่เห็นอยางชัดเจน
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มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และยังสามารถตอบตัวชี้วัดในดานการใหบริการวิชาการที่
รับใชสังคมอีกดวย
ในสว นของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา
เปนภารกิจหลักในดานบริการวิชาการ ซึ่งแตละหนวยงานเนนการจัดกิจกรรมตามศาสตร ทั้ง 5 หนวยงานมีจํานวน
ทั้งสิ้น 17 กิจกรรม ดังนี้ คือ 1)แนวทางการกําจัดผักตบชวา เพื่อการอนุรักษน้ํา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2)
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดําริและเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถิ่น 3)การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4)เฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางยั่งยืน เพื่อชุมชนที่นาอยู พื้นที่อําเภอบางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา 5)การประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 6)การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลล
เพื่อการเกษตร 7)การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลล เพื่อครัวเรือน 8)โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการเรียนรู 9)กิจกรรมชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 1 10) การฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 11)อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 12)พัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนรูแบบสําเร็จรูปทางการศึกษา 13)พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 14)การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 15)สัมมนา eDLTV 16)ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่
1 และ17)ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่ 2
การบริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ก ระจายให ส ว นราชการภายใน
ไดมีสวนรวมในดําเนินการ โดยมอบหมายใหแตละคณะ/สาขาวิชา และหนวยงานภายใน เปนผูดําเนินการบริการ
วิช าการ ตั้ งแต ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ า ง ไปจนถึ งการประเมิ น ผลกิ จ กรรม/โครงการ ทั้ งนี้ เพื่ อให โ ครงการพระราชดํ า ริ
สอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรของแตละหนวยงาน และเปนการพัฒนาตามศาสตรของแตละคณะ/สาขา โดยผล
ของกิจกรรม/โครงการ จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาทางไกลไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวิชาชีพและมี
อุดมการณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม
อัน
เปนรากเหงาของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใชได
ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและในชวงวิกฤตตางๆ

3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 19 ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ
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4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเปาหมาย

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ปริมาณ

หนวยนับ

17 กิจกรรม
604 คน/รุน
1 โครงการ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85
2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/นักเรียน/บุคคลทั่วไป มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวา
รอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 35.84 เปนเงิน 200,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 34.96 เปนเงิน 195,100บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 25.26 เปนเงิน 140,400 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 4.03 เปนเงิน 22,500 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

2
3
4
5

6

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําจัด
ผักตบชวา เพื่อการอนุรักษน้ํา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ผูรับผิดชอบ นายสุธี โก
สิทธิ์) คมส.
พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริและเพิ่ม
มูลคาภูมิปญญาทองถิ่น (ผูรับผิดชอบ ศูนยบม
เพาะธุรกิจชุมชน) ควจ.
การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย
วางแผนและประกันคุณภาพ) ควจ.
การเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางยั่งยืน เพื่อ
ชุมชนที่นาอยู พื้นที่อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (ผูรับผิดชอบ ดร.สุจิตกัลยา มฤค
รัฐอินแปลง, ผศ.ศิริรัตน ศิรพิ รวิศาล, อ.ชุติมา
แกวกระจาย, อ.พัชรี สินธุนาวา, อ.ธนิดา ยง
ยืน, นาย ชนะพล มูลจันทร ) ควท.
การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลเพื่อ
การเกษตร (ผูรับผิดชอบ นางสาวศิรประภา ดี
ประดิษฐ) ควท.

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/80
คน

23,700

2ครั้ง/1
วัน/60
คน
1 ครั้ง/
1วัน/40
คน
1 ครั้ง/1
วัน/40
คน
1 ครั้ง/1
วัน/30
คน

50,000

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

18,000

25,000
18,000
18,000

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/
80 คน

23,700

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

2ครั้ง/1
วัน/60
1 ครั้ง/1
วัน/40
คน
1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

25,000
18,000
1 ครั้ง/
1วัน/
30 คน

18,000

1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน

18,000

50,000
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ลํา
ดับ

7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลใน
1 ครั้ง/1 18,000
ครัวเรือน (ผูรับผิดชอบ นายอภิชิต กระจาง
วัน/40
เยา) ควท.
คน
โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัด
1 ครั้ง/1 50,000
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการเรียนรู
วัน/40
(ผูรับผิดชอบ นางนภารัตน พุมพฤกษ) สวท.
คน
ชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนว
1 ครั้ง/1 32,300
พระราชดําริ ครั้งที่ 1 (ผูรับผิดชอบ นางสาว
วัน/40
สาธิยา ลายพิกุน) สอศ.
คน
การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา
8ครั้ง/14 107,800
และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
คน
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ.
อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1ครัง้ /20 41,800
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ.
คน
16,000
พัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนรูหองสมุด
10
(ผูรับผิดชอบ ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ.
รายการ
34,400
พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
1 หอง
ชายแดนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ(ผูรับผิดชอบ
ดร.ประวิทย ประมาณ) คคศ.
การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียน
1ครั้ง/1 30,000
การสอน(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) วัน/40
สวพ.
คน

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

32,300

1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน
1 ครั้ง/
1วัน/
40 คน

26,600

18,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

50,000

26,100

32,600

20 คน

41,800
16,000

1 หอง

19,400

1ครั้ง/1
วัน/40
คน

30,000

1 หอง

15,000

22,500
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

15 สัมนาการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการ 1ครั้ง/1
สอน (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
วัน/35
สวพ.
คน
16 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่ 1 (ผูรับผิดชอบ
1ครัง้ /1
สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ.
วัน/35
คน
17 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่ 2 (ผูรับผิดชอบ
1ครั้ง/1
สถาบันวิจัยและพัฒนา)สวพ.
วัน/35
คน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

งบประมาณ

25,000
25,000

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1ครั้ง/1
วัน/40
คน

25,000

25,000
558,000

200,000

1ครั้ง/
1วัน/
40 คน
1ครั้ง/
1วัน/
40 คน

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

25,000
25,000
195,100

140,400

22,500

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 482
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2
2.1

2.2

3

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อัตรา
หนวย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกําจัดผักตบชวา เพื่อการอนุรักษน้ํา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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
-คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
1,300 บาท
1,300
พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริและเพิ่มมูลคาภูมปิ ญญาทองถิน่
50,000
พัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ
30,000
2.1.1 คาตอบแทน
10,800
-คาตอบแทน
3
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
600 บาท
10,800
2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
19,200
-คาบํารุงรถบัส
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
1,500 บาท
1,500
-คาน้ํามัน
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
คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
4,100 บาท
4,100
เพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถิน่
20,000
2.2.1 คาตอบแทน
10,800
คาตอบแทน
3
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
600 บาท
10,800
2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,200
คาบํารุงรถตู
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
500 บาท
500
คาน้ํามัน
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
คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
2,200 บาท
2,200
การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25,000
3.1 คาตอบแทน
10,800
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
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
คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
1,000 บาท
4,500
ปริมาณรายการ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 483

ลํา
ดับ
4

5

6

7

8

9

ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อัตรา
หนวย
การเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําอยางยั่งยืน เพื่อชุมชนทีน่ าอยู พื้นที่อําเภอบางบาล 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
คาวัสดุ
1
ครั้ง
1
ครั้งๆละ
4,200
บาท
4,200
การประยุกตใชจุลนิ ทรียเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
18,000
5.1 คาตอบแทน
7,200
คาตอบแทนวิทยากร
2 คนๆ ละ
6
ชั่วโมงๆ 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
การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลเพื่อการเกษตร
18,000
6.1 คาตอบแทน
4,200
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
7
ชั่วโมง
600 บาท
4,200
6.2 คาวัสดุ
13,800
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
13,800 บาท
13,800
การใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลในครัวเรือน
18,000
7.1 คาตอบแทน
4,200
คาตอบแทนวิทยากร
1 คนๆละ
7
ชั่วโมง
600 บาท
4,200
7.2 คาวัสดุ
13,800
คาวัสดุในการจัดอบรม
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
13,800 บาท
13,800
โปสเตอรโครงการพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการเรียนรู
50,000
8.1 คาตอบแทน
3,600
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600 บาท
3,600
8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
46,400
คาน้ํามัน
3
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
800 บาท
2,400
คําบํารุงรักษารถยนต
3
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
500 บาท
1,500
คาเบี้ยเลี้ยง
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
วัสดุสาํ หรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
งานๆ ละ
39,800 บาท
35,180
ปายประชาสัมพันธ
1
ครั้ง
1
ผืนๆ ละ
600 บาท
600
ชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 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
ปริมาณรายการ
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ลํา
ดับ

10

11

12
13

14

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1
ครั้งๆละ
40
ชุดๆละ
ปริมาณรายการ

คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
ประกอบการอบรม
คาวัสดุจดั อบรม
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
คาน้ํามัน/คาพาหนะ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
10.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
8
คนๆละ
10
ชั่วโมงๆละ
10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเบี้ยเลีย้ ง /คาเชาที่พัก/ คาเชา
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
สถานที/่ คาเสื่อมรถ/คาเชารถ ฯลฯ
ซื้อวัสดุ /คาน้ํามัน/ถายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
11.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
18
ชมๆละ
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
18
ชมๆละ
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเบี้ยเลีย้ ง /คาเชาที่พัก/ คาเชา
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
สถานที/่ คาเสื่อมรถ/คาเชารถ ฯลฯ
คาวัสดุ /คาน้ํามัน/ถายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
พัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนรูหองสมุด
12.1 คาวัสดุ
ซื้อวัสดุ /คาน้ํามัน/ถายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
พัฒนาหองเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
13.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเบี้ยเลีย้ ง /คาเชาที่พัก/ คาเชา
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
สถานที/่ คาเสือ่ มรถ/คาเชารถ ฯลฯ
ซื้อวัสดุ /คาน้ํามัน/ถายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
14.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาเชาสถานที่
1
ครั้งๆละ
1
วันๆละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
อบรม
คาจางวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ

อัตรา
100

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
บาท
4,000

10,500
3,000

บาท
บาท

อัตราตอหนวย

525

บาท

33,800 บาท
32,000 บาท
600
300

บาท
บาท

9,400

บาท

10,800

บาท

16,000

บาท

3,400

บาท

31,000

บาท

10,500
3,000
107,800
42,000
42,000
65,800
33,800
32,000
41,800
21,600
10,800
10,800
20,200
9,400
10,800
16,000
16,000
16,000
34,400
34,400
3,400

35 บาท
80 บาท
1,000 บาท
100 บาท

31,000
30,000
12,600
8,400
4,200
17,400
2,800
3,200
1,000
4,000

20 บาท
100 บาท
5,300 บาท

800
300
5,300

600 บาท
300 บาท
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
15 สัมมนาการนํา eDLTV ไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
15.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
15.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาเชาสถานที่
1
ครั้งๆละ
1
วันๆละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
16 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่1
16.1 คาตอบแทน
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

คาตอบแทนวิทยากร
16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําปาย
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
17 ศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ครั้งที่2
17.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําปาย
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

2

คนๆ ละ

6

ชั่วโมงๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
25,000
8,400
บาท
8,400
16,600
บาท
2,800
บาท
4,000
บาท
1,000
บาท
3,200

อัตราตอหนวย
อัตรา
600
35
100
1,000
80

20 บาท
100 บาท
4,500 บาท

600

800
300
4,500
25,000
7,200

บาท

7,200

40
40

คนๆ ละ
คนๆ ละ

2
1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

35
80

บาท
บาท

17,800
2,800
3,200

1

ครั้งๆ ละ

40

เลมๆ ละ

80

บาท

3,200

1
4
1
1
1

ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

1
1
1
1
1

ผืนๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆ ละ

500
240
1,500
4,000
1,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2

คนๆ ละ

6

ชั่วโมงๆละ

600

บาท

40
40
1

คนๆ ละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35
80
80

บาท
บาท
บาท

500
960
1,500
4,000
1,640
25,000
7,200
7,200
17,800
2,800
3,200
3,200

ครั้งๆ ละ
1
คนๆละ
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ผืนๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆ ละ

1
4
1
1
1

500 บาท
240 บาท
1,500 บาท
4,000 บาท
2,140 บาท

500
960
1,500
4,000
2,140
558,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกลไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2. พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษา มีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวิชาชีพ
3. เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากเหงาของสังคมไทย
ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
4. เยาวชนและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดทั้งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและในชวงวิกฤตตางๆ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขารับบริการ
9.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
9.1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
9.1.4 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.1.5 โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
9.1.6 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามรูความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการวิชาการ
1.จํานวนผูเขารับบริการ
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3.จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
5.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
งบประมาณแผนดิน
605,700
หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของ
สถาบัน วิจัย และพัฒ นา “สร า งสรรค ปญ ญา ร วมพัฒนาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืน ” และสอดคลองกับ ปรัช ญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถิ่น”
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)การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อตอยอดการเรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน 7)
ดนตรี-นาฏศิลปชุมชน เรื่องเสวนาวิชาการประกอบการสาธิตดนตรีและนาฏศิลป “อยุธยา – อุษาคเนย 8)อบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารอ า นและเขี ย นภาษาไทยเพื่ อ ชุ ม ชน 9)ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากภู มิ ป ญ ญาผ า ท อ งถิ่ น
10)พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน 11)คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับ เด็กและเยาวชน 12)โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุน ที่ 6 13)การพัฒ นาความรู ความเขาใจเรื่อง
พลังงานไฟฟาและการอนุรักษพลังงานไฟฟา 14)คายคณิตศาสตร 15)นักวิทยาศาสตรนอย 16)เปดโลกความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารสูเยาวชน 17)อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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18)สงเสริมกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก 19)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 1 20)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 2 21)อยุธยา
ศึกษาสัญจร รุนที่ 3 22)อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 4 23)ลักษณะผูนําเยาวชน 24)ยุววิจัยประวัติศาสตร 25)อบรม
up to me 26)ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนที่ 1 27ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุนที่ 2 28)อบรมการตอตาน
และปองกันการคามนุษย
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายในมีสวนรวม
ดํา เนิ น การโดยมอบหมายให ส าขาวิ ช าและหนว ยงานภายในเปน ผูดํา เนิน การตั้ง แตการจัดซื้อ จัดจา งจน ถึงการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร เปนการพัฒนา
ตามศาสตร รวมทั้งสอดคลองตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางแทจริง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ตามโครงการพระราชดําริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ทางไกลไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ การจัดการเรียนรูแกครู/นักศึกษา/นักเรียน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณทางการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานแหงวิชาชีพ
และมีอุดมการณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม
อันเปนรากเหงาของสังคมไทย ตลอดจนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชไดทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและในชวงวิกฤตตางๆ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 19 ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
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5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
1.2
1.3

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

28
1,710
1

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนและนักศึกษา มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85
2.2 นักเรียนและนักศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.3 นักเรียนและนักศึกษา มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 41.47 เปนเงิน 251,200
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 33.37 เปนเงิน 202,100
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 18.56 เปนเงิน 112,400
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 6.60 เปนเงิน 40,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรม
คน/รุน
โครงการ
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รวมทุกไตรมาส

2558
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
จิตสํานึกพลเมืองกับพลังขับเคลือ่ นประชาธิปไตย
1 ครั้ง/1 23,700 1 ครั้ง/1
23,700
(ผูรับผิดชอบ อาจารย
วัน/50
วัน/50
ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) คมส.
คน
คน
อบรมศิลปะการเขียนพูก ันจีน
2ครั้ง/1
23,700
2ครั้ง/1
23,700
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน) คมส.
วัน/100
วัน/100
คน
คน
เผยแพรความรูทางกฎหมายสูชมุ ชน(ผูรับผิดชอบ
1 ครั้ง/
23,000 1 ครั้ง/1
23,000
อาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์ , อาจารยชยกฤต โรจนนภากุล 1วัน/50
วัน/50
, อาจารยการญจนา สุขาบูรณ) คมส.
คน
คน
Learning English Through Activities (ผูรับผิดชอบ 1 ครั้ง/1 24,400 1 ครั้ง/1
24,400
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) คมส.
วัน/80
วัน/80
คน
คน
อบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ
2 ครั้ง/1 23,700 2 ครั้ง/1
23,700
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสุกัลยา คงประดิษฐ) คมส.
วัน/30
วัน/30
คน
คน
การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อตอยอดการ
1 ครั้ง/1 23,700 1 ครั้ง/1
23,700
เรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน(ผูรับผิดชอบอาจารยประจํา วัน/35
วัน/35
กลุมวิชาภูมิศาสตร) คมส.
คน
คน
ดนตรี-นาฏศิลปชุมชน เรื่องเสวนาวิชาการประกอบการ 1 ครั้ง/1 23,700
สาธิตดนตรีและนาฏศิลป “อยุธยา – อุษาคเนย
วัน/100
(ผูรับผิดชอบ อาจารยอุมาภรณ กลาหาญ) คมส.
คน
อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 2ครั้ง/1
23,700
วัน/150
(ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย) คมส.
คน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/100
คน
2ครั้ง/1
วัน150
คน

23,700
23,700

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ลํา
ดับ
9
10
11
12

13

14
15
16

รวมทุกไตรมาส

2558
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น 2 ครั้ง/1 23,700
(ผูรับผิดชอบ อาจารยอรพิมพ สุขสุวรรณ) คมส.
วัน/35
คน
พระไตรปฎกสําหรับเยาวชน
1 ครั้ง/1 23,700
(ผูรับผิดชอบ ดร. กาวี ศรีรัตน ) คมส.
วัน/40
คน
คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับเด็กและเยาวชน 1 ครั้ง/1 23,700
(ผูรับผิดชอบ อาจารยศุภฤกษ
วัน/50
แกวศรีงาม) คมส.
คน
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัคร
30,000
1 ครั้ง/1
มัคคุเทศกประจําชุมชน รุนที่ 6
วัน/40
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คน
คุณภาพ) ควจ.
การพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่อง พลังงานไฟฟาและ 1 ครั้ง/1 18,000 1 ครั้ง/1
18,000
การอนุรักษพลังงานไฟฟา(ผูรับผิดชอบ ผศ. พิเชษฐ ศรี วัน/40
วัน/40
สังขงาม
คน
คน
, อาจารยกรุง ลือวัฒนา
,อาจารยพัชรพล เถาพิทักษกุล) ควท.
คายคณิตศาสตร(ผูรับผิดชอบ นางสาวสิรีพัชร แสง
1 ครั้ง/1 18,000
สวาง ) ควท.
วัน/40
คน
นักวิทยาศาสตรนอย(ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา
1 ครั้ง/1 18,000 1 ครั้ง/1
18,000
สาธุพันธ ) ควท.
วัน/40
วัน/40
คน
คน
เปดโลกความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
1 ครั้ง/1 18,000
อาหารสูเยาวชน(ผูรับผิดชอบ นางสาวจันทรเพ็ญ มะลิ วัน/40
พันธ ) ควท.
คน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง/1
23,700
วัน/35
คน

1ครั้ง/1
วัน/40
คน

30,000

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

18,000

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

18,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน
1 ครั้ง/1
วัน/50
คน

23,700
23,700

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

17 อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ผูรับผิดชอบ ผ.ศ. ชัชฎาพร องอาจ) ควท.
18 สงเสริมกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก (ผูรับผิดชอบ ผศ.
วัชรินทร เสมามอญ) คคศ.
19 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 1 (ผูรับผิดชอบนายพัฑร
แตงพันธ) สอศ.
20 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 2 (ผูรับผิดชอบนายพัฑร
แตงพันธ) สอศ.
21 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 3 (ผูรับผิดชอบนายพัฑร
แตงพันธ) สอศ.
22 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 4 (ผูรับผิดชอบนายพัฑร
แตงพันธ) สอศ.
23 ลักษณะผูนําเยาวชน (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ.
24 ยุววิจัยประวัติศาสตร (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ.
25 อบรม up to me (ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) สวพ.

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง/1 18,000 1 ครั้ง/1
18,000
วัน/90
วัน/90
คน
คน
1 ครั้ง/1 20,000
วัน/60
คน
1 ครั้ง/1 10,000
วัน/100
คน
1 ครั้ง/1 10,000
วัน/100
คน
1 ครั้ง/1 10,000
วัน/100
คน
1 ครั้ง/1 10,000
วัน/100
คน
1 ครั้ง/2 30,000 1 ครั้ง/2
30,000
วัน/40
วัน/40
คน
คน
1 ครั้ง/2 30,000
วัน/40
คน
1 ครั้ง/1 25,000
วัน/40
คน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/60
คน
1 ครั้ง/1
วัน/100
คน
1 ครั้ง/1
วัน/100
คน

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

20,000
10,000
10,000
1 ครั้ง/1
วัน/100
คน

10,000

1 ครั้ง/2
วัน/40
คน
1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

30,000

1 ครั้ง/1
วัน/100
คน

25,000

10,000
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

26 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุน ที่ 1 (ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
27 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุน ที่ 2 (ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
28 อบรมการตอตานและปองกันการคามนุษย
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558
2559
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 ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง/1 25,000 1 ครั้ง/1
25,000
วัน/40
วัน/40
คน
คน
1 ครั้ง/1 25,000
1 ครัง้ /1
25,000
วัน/40
วัน/40
คน
คน
1 ครั้ง/1 30,000
1 ครั้ง/1 30,000
วัน/40
วัน/40
คน
คน
605,700
251,200
202,100
112,400
40,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

งบอุดหนุน
จิตสํานึกพลเมืองกับพลังขับเคลือ่ นประชาธิปไตย
1.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากรคาตอบแทน
2
คนๆ ละ
วิทยากร
2
คนๆ ละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
เรื่อง
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
อบรมศิลปะการเขียนพูก ันจีน
2.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
2.2 คาวัสดุ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
เผยแพรความรูทางกฎหมายสูชมุ ชน
3.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
3
คนๆ ละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
Learning English Through Activities
4.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
5
คนๆ ละ
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
80
คนๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
อบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ
5.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาจางพิมพเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
อบรม
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
605,700
23,700
10,800
บาท
7,200
บาท
3,600
12,900
บาท
2,500
บาท
3,000
บาท
2,500
บาท
4,900
23,700
18,000
บาท
14,400
บาท
3,600
5,700
บาท
5,700
23,000
10,800
บาท
10,800
12,200
บาท
5,000
บาท
2,500
บาท
4,700
24,400
18,000
บาท
18,000
6,400
บาท
2,800
บาท
3,600
23,700
14,400
บาท
14,400
9,300
บาท
8,560

อัตราตอหนวย
อัตรา

6
6

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600
300

1
2
50
1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
ชุดๆ ละ
งานๆ ละ

50
30
50
4,900

12
12

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600
300

1

งานๆ ละ

5,700

6

ชม.ๆ ละ

600

1
2
1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
งานๆ ละ

100
25
4,700

6

ชม.ๆ ละ

600

1
1

มื้อๆ ละ
งานๆ ละ

35
3,600

12

ชม.ๆ ละ

600

1,000

แผนๆ ละ

8.56

1,850

แผนๆ ละ

40

สต.

740
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รวมเปน
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ณ(บาท)
6 การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อตอยอดการเรียนรูจากหองเรียนสูชุมชน
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 เรื่องเสวนาวิชาการประกอบการสาธิตดนตรีและนาฏศิลป “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 อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
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
คาเบี้ยเลี้ยง
2 คน คนๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
240 บาท
480
คาพาหนะ/คาน้ํามัน
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/คาน้ํามัน
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 คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับเด็กและเยาวชน
23,700
11.1 คาตอบแทน
14,400
คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600 บาท
14,400
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
9,300
ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

อัตราตอหนวย
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ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
บาท
2,500
บาท
3,500
บาท
3,300
30,000
10,800
บาท
3,600
บาท
7,200
19,200
บาท
8,000
บาท
1,000
บาท
2,000
บาท
4,000
บาท
2,800
บาท
400
บาท
1,000
18,000
3,600
บาท
3,600
14,400
บาท
4,000
บาท
2,800
บาท
7,600
18,000
10,800
บาท
10,800
7,200
บาท
2,000
บาท
2,000
บาท
1,500
บาท
500
บาท
1,200
18,000
4,200
บาท
4,200
13,800
บาท
2,000
บาท
11,800

อัตราตอหนวย
อัตรา

คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
50
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
3,300
12 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุนที่ 6
12.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร(วันที่1)
2
คนๆ ละ
3
ชม.ๆ ละ
600
คาตอบแทนวิทยากร(วันที่2)
2
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาจางเหมารถบัส
1
ครั้งๆ ละ
1
คันๆ ละ
8,000
คาจางทําปาย
1
ครั้งๆ ละ
2
ผืนๆ ละ
500
คาจางทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
50
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
50
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
คาจัดทําเลมโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
4
เลมๆ ละ
100
คาวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
1,000
13 การพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่อง พลังงานไฟฟาและการอนุรักษพลังงานไฟฟา
13.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
7,600
14 คายคณิตศาสตร
14.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คน ๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารกลางวัน
40
คน ๆ ละ
1
มื้อ ๆ ละ
50
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
25
คาน้ํามัน
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1,500
คาบํารุงรถ
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
500
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
1,200
15 เปดโลกความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารสูเยาวชน
15.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
15.2 คาวัสดุ
คาถายเอกสาร
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
2,000
คาวัตถุดิบสําหรับใชจัดอบรม
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
11,800
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

16 นักวิทยาศาสตรนอย
16.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คน ๆ ละ
3
16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวาง
40 คน ๆ ละ
1
คาเอกสารและวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
17 อบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆ ละ
6
17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเบี้ยเลี้ยง
1
คน ๆ ละ
1
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
90
คน ๆ ละ
2
คาอาหารกลางวัน
90
คน ๆ ละ
1
คาวัสดุในการจัดอบรม
1 ครั้งๆ ละ
1
คาถายเอกสาร
1 ครั้งๆ ละ
1
18 สงเสริมกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก
18.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2 คน
600
6 ช.ม
คาตอบแทนวิทยากร
5 คน
300
6 ช.ม
18.2 คาวัสดุ
คาวัสดุ/คาถายเอกสาร
1 ครั้งๆ ละ
1
19 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 1
19.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆละ
100
ประกอบการอบรม
คาน้ํามัน/คาพาหนะ
1
ครั้งๆละ
1
20 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 2
20.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆละ
100
ประกอบการอบรม
คาน้ํามัน/คาพาหนะ
1
ครั้งๆละ
1
21 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 3
21.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆละ
100
ประกอบการอบรม
คาน้ํามัน/คาพาหนะ
1
ครั้งๆละ
1

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
18,000
5,400
บาท
5,400
12,600
บาท
1,000
บาท
11,600
18,000
7,200
บาท
7,200
10,800
บาท
240
บาท
4,500
บาท
2,700
บาท
2,360
บาท
1,000
20,000
16,400
บาท
7,200
บาท
9,200
3,600
บาท
3,600
10,000
10,000
บาท
5,000
บาท
4,000

อัตราตอหนวย
อัตรา

ชั่วโมงๆละ

600

มื้อ ๆ ละ
งานๆละ

25
11,600

ชม.ๆ ละ

600

วันๆละ
มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ
งานๆละ
งานๆละ

240
25
30
2,360
1,000

600
300

3,600
1,800

งานๆละ

3,600

มื้อๆละ
ชุดๆละ

25
40

งานๆละ

1,000

บาท

มื้อๆละ
ชุดๆละ

25
40

บาท
บาท

งานๆละ

1,000

บาท

มื้อๆละ
ชุดๆละ

25
40

บาท
บาท

1,000
10,000
10,000
5,000
4,000

งานๆละ

1,000

บาท

1,000

1,000
10,000
10,000
5,000
4,000
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22 อยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 4
22.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
ประกอบการอบรม
คาน้ํามัน/คาพาหนะ
23 ลักษณะผูนําเยาวชน
23.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
23.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
24 ยุววิจัยประวัติศาสตร
24.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
24.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาวัสดุในการจัดอบรม
25 อบรม up to me
25.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
25.2 คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง

100
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

2
100

มื้อๆละ
ชุดๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
10,000
10,000
25 บาท
5,000
40 บาท
4,000

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

1,000

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

45
45
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

4
2
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
80 บาท
100 บาท

1
1
1
1
1

ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

3
1
1
1
1

เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

100 บาท
240 บาท
500 บาท
700 บาท
2,360 บาท

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

4
2
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
ชุดๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
2,900 บาท

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
80 บาท

1
1
4

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ

40
3
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ

20
100
240

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

อัตราตอหนวย

บาท

บาท
บาท
บาท

1,000
30,000
8,400
8,400
21,600
6,300
7,200
4,000
300
240
500
700
2,360
30,000
8,400
8,400
21,600
5,600
8,000
4,000
800
300
2,900
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
3,200
800
300
960
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คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ
1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

1
1
1

หนวยๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

26 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุน ที่ 1
26.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
27 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรุน ที่ 2
27.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
28 อบรมการตอตานและปองกันการคามนุษย
28.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
28.2 คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
40
ชุดๆ ละ
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
คาเสื่อมรถตู
1
ครั้งๆ ละ
1
คันๆ ละ
คาน้ํามัน
1
ครั้งๆ ละ
1
คันๆ ละ
คาวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
500 บาท
500
500 บาท
500
3,540 บาท
3,540
อัตราตอหนวย

600 บาท
35 บาท
100 บาท
80 บาท
20 บาท
100 บาท
5,500 บาท
600 บาท
35 บาท
100 บาท
80 บาท
20 บาท
100 บาท
5,500 บาท
600 บาท
35
100
75
20
100
240
500
900
4,140

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
3,200
800
300
5,500
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
3,200
800
300
5,500
30,000
12,600
12,600
17,400
2,800
4,000
3,000
800
300
960
500
900
4,140
605,700
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กและเยาวชนมีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางดานวิทยาการตางๆ
2. เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
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 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.1.5 โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
9.1.6 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามรูความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3. จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
5. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
งบประมาณแผนดิน
803,800
หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สรางสรรคปญญา รว มพัฒ นาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืน” และสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถิ่น”การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถือวาเปนภารกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งทางวิชาการ มีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ ตลอดจนมีศิษยเกาที่มีอาชีพครูอาจารยจํานวนมาก ทําใหโครงการนี้มีการจัดอยางตอเนื่อง และ
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายในทั้งคณะวิชา สถาบัน และสํานักที่ทําหนาที่ใหความรูและพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอ 4
หนวยงาน ดังนี้ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักวิทยบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
จํานวนกิจกรรมทั้งหมด 28 กิจกรรม ดังนี้ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล2)วัดไชย
วัฒนาราม:มรดกสถาปตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา3)อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชนครั้งที่2
4)ทักษะการสืบคนสารสนเทศ 5)การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน สําหรับบุคลากร
ทางการศึ กษาในพื้ น ที่ อํ า เภอบางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา 6)การประยุ กต ใช งานโปรแกรมสํ าเร็จ รูป เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน 7)วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร 8)การพัฒนาการ
จัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 9)อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “English Camp for Ayutthaya Community and ASEAN Citizenship” 10)อบรมครูผูสอน
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กลุ ม สาระสั ง คมศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม เพิ่ ม เติ ม ความรู ด า นประวั ติ ศ าสตร สํ า หรั บ การสอนประวั ติ ศ าสตร
ระดับประถมและมัธยมศึกษา “ประวัติศาสตรคูครูไทย” 11)อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนรักสื่อ เปดประตูสูอาเซียน
12)การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก 13)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อCAI สําหรับครูคณิตศาสตร14)อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 15)พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
และการจัดการเรียนรูสําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล16)อบรมจิตตปญญา “เครื่องมือการเขาถึงผูเรียน”17)การ
พัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพื่อการศึกษาในทองถิ่น 18)อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด 19)การ
ติดตั้งและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 20)กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 21)
กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 22)กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา
สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 23)กิจกรรมพัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 24)ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 1 25)ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 2 26) อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียน
บทความวิชาการอยางไรใหไดตีพิมพ” รุนที่ 1 27)พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม 28)การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพแกครู
การบริห ารจั ดการงานบริการวิ ชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหส ว นราชการภายในมีสวนรว ม
ดําเนินการโดยมอบหมายใหสาขาวิชาและหนวยงานภายในเปนผูดําเนินการตั้งแตการจัดซื้อจัดจางจน กระทั่งการ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการพระราชดําริสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรแตละหนวยงาน และเปนการ
พัฒนาตามศาสตรของแตละคณะ โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการสอนในรายวิชาตางๆดวยสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 19 ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
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5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
1.2
1.3

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

35
1,490
1

กิจกรรม
คน/รุน
โครงการ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 42.68 เปนเงิน 343,100 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 33.38 เปนเงิน 268,300 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 23.94 เปนเงิน 192,400 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

4
5

6
7
8

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีสากล (ผูรับผิดชอบ อาจารยประจําสาขาดนตรี
สากล) คมส.
วัดไชยวัฒนาราม : มรดกสถาปตยกรรมความทรงจํา
พระนครศรีอยุธยา (ผูรับผิดชอบ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร) คมส.
อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชน
ครั้งที่2 (ผูรับผิดชอบ อ. ฤตพชรพร ทองถนอม,รศ.
อมรา กล่ําเจริญ, ผศ.ดร. สุมิตร เทพวงศ อ.
วิชชุลดา ตันประเสริฐ, อ. ธิดารัตน ภูมิวัฒนะ
อ. ณัฐพร นิรังสรรค ) คมส.
ทักษะการสืบคนสารสนเทศ (ผูรับผิดชอบ อาจารย
ทัศนี สุทธิวงศ) คมส.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถาม
ออนไลน สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ผูรับผิดชอบ อาจารยสุวรรณ อาคงหาญ) ควท.
การประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน(ผูรับผิดชอบสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร) ควท.
วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มุงเนนผลการเรียนรูของ
ผูเรียนตามหลักสูตร(ผูรับผิดชอบ นางสาวรัชดาภรณ
ตัณฑิกุล) คคศ.
การพัฒนาการจัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับ

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง/
23,700
50 คน

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/50
คน
1ครั้ง/1
วัน/80
คน
2 ครั้ง/1
วัน/30
คน

23,700

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน
1 ครั้ง/2
วัน/30
คน

23,700
18,000

1 ครั้ง/2
วัน/30
คน

18,000

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน
1 ครั้ง/2
วัน/30
คน
2 ครั้ง/1

18,000

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

18,000

2 ครั้ง/1

20,000

23,700

1 ครั้ง/
80 คน

23,700

23,700

2 ครั้ง/
30 คน

23,700

20,000
20,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง/1
วัน/40
คน

1 ครั้ง/2
วัน/30
คน

20,000

23,700
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ลํา
ดับ

9

10

11
12
13

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ครูผูสอนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน(ผูรับผิดชอบ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ,
ผศ.สุวัฒน ทับทิมเจือ,อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ ,อ.
ภูษณิศา สุวรรณศิลป) คคศ.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “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 ประทุมสุวรรณ) คคศ.
อบรมครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เพิ่มเติมความรูดานประวัติศาสตรสําหรับ
การสอนประวัติศาสตรระดับประถมและมัธยมศึกษา
“ประวัติศาสตรคูครูไทย” (ผูรับผิดชอบผศ.สุนทร
โภชฌงค,อ.ปยะ มีอนันต,อ.นรเศรษฐ เตชะ,อ.สมกมล
กาญจนพิบูลย) คคศ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมพลคนรักสื่อ เปดประตูสู
อาเซียน (ผูรับผิดชอบอ.ภัทราวรรณ
จันทร
เนตร) คคศ.
การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก
(ผูรับผิดชอบ ดร.วริสรา จุยดอนกลอย,
ดร.กิ่ง
สร เกาะประเสริฐ) คคศ.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อCAI สําหรับครู
คณิตศาสตร(ผูรับผิดชอบนางเย็นใจ สุวานิช) คคศ.

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทาง
การศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต(ผูรับผิดชอบ
ผศ.สุวิทย ไวยกุล) คคศ.

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

วัน/25
คน

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
วัน/25
คน

1 ครั้ง/1
วัน/30คน

20,000

1 ครั้ง/1
วัน/30
คน

20,000

1 ครั้ง/2
วัน/40คน

20,000

2 ครั้ง/1
วัน/40
คน

20,000

1 ครั้ง/1
วัน/30คน

20,000

20,000

1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/2
วัน/30
คน
1ครั้ง/4
วัน/30
คน

20,000

2 ครั้ง/1
วัน/30
คน
1ครัง้ /1
วัน/40
คน

20,000
20,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

20,000
2ครั้ง/1
วัน/30
คน
4ครั้ง/1
วัน/30
คน

20,000
20,000
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

15 พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู
สําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล(ผูรับผิดชอบ อ.
จันจิรา หาวิชา อ.หนึ่งฤทัย
ชวนะลิขกิ ร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนะศิริดํารง) คคศ.
16 อบรมจิตตปญญา “เครื่องมือการเขาถึงผูเรียน”
(ผูรับผิดชอบ ดร.สุภัทรา คงเรือง) คคศ.

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1ครั้ง/2
วัน/40
คน

20,000

1ครั้ง/2
วัน/30
คน

18,700

17 การพัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพือ่
การศึกษาในทองถิ่น
(ผูรับผิดชอบ
1โรงเรียน
นางนภารัตน พุมพฤกษ) สวท.
18 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด(ผูรับผิดชอบ 2ครั้ง/1
นางนภารัตน พุมพฤกษ) สวท.
วัน/40
คน
19 การติดตั้งและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
1ครั้ง/1
(ผูรับผิดชอบนางสาวฐิติรัตน ขาวบริสุทธิ์,
วัน/30
นายอนนต พงษสวัสดิ์, นายมานิช โชติชวง) สวท.
คน
20 กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม 1ครั้ง/1
อยุธยา ครัง้ ที่ 1 (ผูรับผิดชอบนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
วัน/50
) สอศ.
คน
21 กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม 1ครั้ง/1
อยุธยา ครั้งที่ 2 (ผูรับผิดชอบนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
วัน/50
) สอศ.
คน
22 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับ
1ครั้ง/1
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
วัน/100
(ผูรับผิดชอบนางสาวสาธิยา ลายพิกุน) สอศ.
คน
23 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับ
1ครั้ง/1
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
วัน/100

30,000

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

2ครั้ง/1
วัน/30
คน
1โรงเรียน

30,000

27,200

27,100
35,000

1ครั้ง/1
วัน/30
คน

25,000

1ครั้ง/1
วัน/100
คน
1ครั้ง/1
วัน/100

2ครั้ง/1
วัน/40
คน

27,200

1ครั้ง/1
วัน/50
คน
1ครั้ง/1
วัน/50
คน

35,000

27,100

35,000
25,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
20,000
2ครั้ง/1
วัน/40
คน

25,000
25,000

35,000

18,700
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

(ผูรับผิดชอบนางสาวสาธิยา ลายพิกุน) สอศ.
24 ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 1
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
25 ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 2
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
26 อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียนบทความวิชาการ
อยางไรใหไดตีพิมพ” รุนที่ 1
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
27 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม
(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
28 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก
ครู(ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
3ครั้ง/1
วัน/50
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน

งบประมาณ
30,000
30,000
150,000
30,000

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
คน
1ครั้ง/1
30,000
วัน/40
คน

3ครั้ง/1
วัน/50
คน

150,000

30,000
803,800

343,100

268,300

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

1ครั้ง/1
วัน/40
คน

30,000

1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน

30,000
30,000
192,400

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

อัตรา

ชม.ๆ ละ

600

ครั้งๆ ละ
มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
งานๆ ละ

1,000
100
35
6,800

ชม.ๆ ละ

600

ครั้งๆ ละ
มื้อๆ ละ
งานๆ ละ

1,000
100
7,300

ชม.ๆ ละ

600

มื้อๆ ละ
งานๆ ละ

28
1,500

ปริมาณรายการ

งบดําเนินงาน
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
1.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
3
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาพาหนะ
3
คนๆ ละ
1
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
2 วัดไชยวัฒนาราม : มรดกสถาปตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา
2.1 คาตอบแทน
คาตอบแทน
3
คนๆ ละ
3
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาพาหนะ
3
คนๆ ละ
1
คาอาหารกลางวัน
80
คนๆ ละ
1
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสูชุมชน ครั้งที2่
3.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
5
คนๆ ละ
6
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
5
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
803,800
23,700
5,400
บาท
5,400
18,300
บาท
3,000
บาท
5,000
บาท
3,500
บาท
6,800
23,700
5,400
บาท
5,400
18,300
บาท
3,000
บาท
8,000
บาท
7,300
23,700
18,000
บาท
18,000
5,700
บาท
4,200
บาท
1,500

อัตราตอหนวย

4 ทักษะการสืบคนสารสนเทศ
4.1 คาตอบแทน
คาวิทยากร
2
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
บาท
4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
25
บาท
คาหองปฏิบัติการ
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
4,000
บาท
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
6,500
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อําเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากรคนที่ 1
1
คนๆ ละ
14
ชม.ๆ ละ
600
บาท
คาตอบแทนวิทยากรคนที่ 2
1
คนๆ ละ
14
ชม.ๆ ละ
300
บาท
5.2 คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
44
บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
4
มื้อๆ ละ
23
บาท

23,700
7,200
7,200
16,500
4,000
2,000
4,000
6,500
18,000
12,600
8,400
4,200
5,400
2,640
2,760
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อัตรา
หนวย
6 การประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
100
บาท
4,000
อบรม
คาจางทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
100
บาท
300
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
3,700
บาท
3,700
7 วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร
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 การพัฒนาการจัดคายวิทยาศาสตรในโรงเรียนสําหรับครูผสู อนวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช
20,000
โรงเรียนเปนฐาน
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 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “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 เพิ่มเติมความรูดานประวัติศาสตรสําหรับการสอน
20,000
ประวัติศาสตรระดับประถมและมัธยมศึกษา “ประวัติศาสตรคูครูไทย”
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

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
12,800
บาท
2,100
บาท
10,700
20,000
7,200
บาท
7,200
12,800
บาท
2,400
บาท
10,400
20,000
14,400
บาท
7,200
บาท
7,200
5,600
บาท
3,600
บาท
2,000
20,000
14,400
บาท
14,400
5,600
บาท
4,800
บาท
800
20,000
10,800
บาท
7,200
บาท
3,600
9,200
บาท
4,800
บาท
4,400
18,700
14,400
บาท
14,400
4,300
บาท
3,600
บาท
700
30,000
30,000
บาท
6,000
บาท
3,000
บาท
1,440
บาท
18,560

อัตราตอหนวย
อัตรา

11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
35
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
30
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
10,700
12 การผลิตสื่อสําหรับเด็กออทิสติก
12.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
600
12.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
30
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
10,400
13 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อCAI สําหรับครูคณิตศาสตร
13.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
600
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
300
13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
35
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
2,000
14 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
14.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
24
ชม.ๆ ละ
600
14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
8
มื้อๆ ละ
20
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
800
15 พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรูสําหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
15.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
600
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
300
15.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
4
มื้อๆ ละ
30
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
4,400
16 อบรมจิตตปญญา “เครื่องมือการเขาถึงผูเรียน”
16.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
600
16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
4
มื้อๆ ละ
30
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
700
17 การพัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพื่อการศึกษาในทองถิ่น
17.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาน้ํามันรถยนต
6
ครั้งๆ ละ
1
วันๆ ละ
1,000
คาบํารุงรักษารถยนต
6
ครั้งๆ ละ
1
วันๆ ละ
500
คาเบี้ยเลี้ยง
6
ครั้งๆ ละ
1
วันๆ ละ
240
วัสดุสาํ หรับจัดงาน
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
18,560
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆ ละ
1
ผืนๆ ละ
18 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหองสมุด
18.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
12
ชม.ๆ ละ
18.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
4
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
วัสดุสาํ หรับจัดงาน
1
ครั้ง
1
งานๆ ละ
ปายประชาสัมพันธ
1
ครั้ง
1
ผืนๆ ละ
19 การติดตั้งและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
19.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
12
ชมๆ ละ
19.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดืม่
30
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
30
เลมๆ ละ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
30
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
5
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
20 กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1
20.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
20.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆ ละ
1
ผืนๆ ละ
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
50
ชุดๆ ละ
ประกอบการอบรม
คาวัสดุจดั อบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
21 กิจกรรม เพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
21.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
1
คนๆ ละ
6
ชม.ๆ ละ
21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆ ละ
1
ผืนๆ ละ
คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
50
ชุดๆ ละ
ประกอบการอบรม

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

35
100
100

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หนวย
บาท
1,000
27,200
7,200
บาท
7,200
20,000
บาท
4,000
บาท
8,000
บาท
7,400
บาท
600
27,100
14,400
บาท
14,400
12,700
บาท
2,100
บาท
3,000
บาท
3,000

20
100
3,500

บาท
บาท
บาท

600
300

บาท
บาท

35
100
800
40

บาท
บาท
บาท
บาท

18,300

บาท

600
300

บาท
บาท

35
100
800
40

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราตอหนวย
อัตรา
1,000
600
25
100
7,400
600
600

600
500
3,500
35,000
5,400
3,600
1,800
29,600
3,500
5,000
800
2,000
18,300
35,000
5,400
3,600
1,800
29,600
3,500
5,000
800
2,000
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ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
อัตรา
หนวย
คาวัสดุจดั อบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
18,300
บาท
18,300
22 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 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
1
ครั้งๆ ละ
100
ชุดๆ ละ
50
บาท
5,000
ประกอบการอบรม
คาวัสดุจดั อบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
2,000
บาท
2,000
23 กิจกรรม พัฒนาความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 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
1
ครั้งๆ ละ
100
ชุดๆ ละ
50
บาท
5,000
ประกอบการอบรม
คาวัสดุจดั อบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
2,000
บาท
2,000
24 ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 1
30,000
24.1 คาตอบแทน
12,600
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
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
1
ครั้งๆ ละ
40
ชุดๆ ละ
80 บาท
3,200
อบรม
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
คาวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
5,500 บาท
5,500
25 ธรรมะอารมณดี ครั้งที่ 2
30,000
25.1 คาตอบแทน
12,600
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
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
1
ครั้งๆ ละ
40
ชุดๆ ละ
80 บาท
3,200
อบรม
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

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
คาวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
26 อบรมการฝกปฏิบัติการ “เขียนบทความวิชาการอยางไรใหไดตีพิมพ” รุนที่ 1
26.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
10
ชม. ๆ ละ
26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหาร
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
คาที่พัก
30 หองๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
คาเชาเหมารถ
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
คาวัสดุในการอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
27 พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม
27.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
1
วันๆละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
28 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแกครู
28.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
1
วันๆละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆ ละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา
หนวย
5,500 บาท
600

บาท

250
50
1,500
35,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
100
100

บาท
บาท
บาท

20
240
5,080

บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
100
100

บาท
บาท
บาท

20
240
5,080

บาท
บาท
บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
5,500
150,000
24,000
24,000
126,000
37,500
7,500
45,000
35,000
1,000
30,000
12,600
12,600
17,400
2,800
4,000
4,000
800
720
5,080
30,000
12,600
12,600
17,400
2,800
4,000
4,000
800
720
5,080
803,800
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาการทํางานในดานทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขารับบริการ
9.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
9.1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
9.1.4 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.1.5 โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
9.1.6 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 515
161435207300 โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามรูความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3. จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร
5. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
งบประมาณแผนดิน
759,300 บาท
หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น ส ว นราชการภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยเนนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง การดําเนินงานบริการวิชาการป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสํารวจความตองการในการ
บริการวิชาการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียน และสวนราชการ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาสังเคราะหและพัฒนาเปนแผนดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และไดเสนอความตองการในการพัฒนา และเงื่อนไขที่จะดําเนินการรวมกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามผูเขารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของ
สถาบัน วิจัย และพัฒ นา “สร า งสรรค ปญ ญา ร วมพัฒนาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืน ” และสอดคลองกับ ปรัช ญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คุณภาพ คุณธรรม นําการพัฒนาทองถิ่น”
งานบริการวิชาการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนงานที่กลุมเปาหมายมีความตองการมาก เนื่องจากการใหบริการใน
โครงการนี้ สามารถนํามาตอยอดหรือพัฒนาอาชีพได จากผลสํารวจความตองการในการบริการวิชาการคณะมนุษย
ศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 30 กิจกรรม ดังนี้คือ 1)ความรูเกี่ยวกับคดีปกครองทองถิ่นและการ
ปองกันปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2)Muslim Way : Islamic Finance and Arabic
Calligraphy 3)การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 1) 4)การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 2)
5)เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ 6)การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของผูประกอบการ (SMEs
Gear Up 2015) 7)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และพาณิชยกรรม 8)พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9)พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรูทองถิ่น
แกอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน 10)การผลิตผลิตสบูและยาหมองที่มีสวนประกอบของสมุนไพร 11)การ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรมหัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ 12)การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวย

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 516
ผักตบชวา 13)การปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน (ผูรับผิดชอบ คณาจารยประจําสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ควท. 14)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1 15)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2 16)อบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 3 17)อบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 4 18)แนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน 19)การสรางแหลง
เรียนรูในชุมชน 20)อาเซียนกับชุมชน 21)การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 22)กระบวนการการทํางานเปนทีม 23)
การจัดการน้ําเมื่อเกิดภัยแลง 24)การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน 25)สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู 26)
หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ 27)กฎหมายในชีวิตประจําวัน 28) เปดโลกจุลินทรีย(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ. 29)
ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ 30)การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกระจายใหสวนราชการภายในมีสวนรวม
ดํา เนิน การโดยมอบหมายให ส าขาวิ ช าและหน ว ยงานภายในเป น ผู ดํ า เนิ น การตั้ ง แต ก ารจั ด ซื้ อ จั ดจ า งจนถึง การ
ประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร เปนการพัฒนาตาม
ศาสตร รวมทั้งสอดคลองตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน โดยผลของโครงการจะตองตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางแทจริง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. เพื่อใหความรูในดานตางๆที่เปนประโยชนตอการสรางงาน สรางรายได และการดํารงชีวิต
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนผูเขารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 19 ความพึงพอใจของผูรับบริการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 20 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพฒนาในระยะเวลาที่กําหนด
 สกอ.

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ

4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม เครือขายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเปาหมาย

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนผูรับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตอสังคม
จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ปริมาณ
30
1,205
1

หนวยนับ

กิจกรรม
คน/รุน
โครงการ
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85
2.2 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.4 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 48.24 เปนเงิน 366,300 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 25.15 เปนเงิน 191,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 16.72 เปนเงิน 127,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 13.83 เปนเงิน 75,000 บาท
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6.ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ความรูเกี่ยวกับคดีปกครองทองถิ่นและการปองกัน
ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น)
คมส.
Muslim Way : Islamic Finance and Arabic
Calligraphy (ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.นิพล แสงศรี)

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
23,700 1ครั้ง/
23,700
1วัน/
50 คน

ปริมาณ งบประมาณ
1ครั้ง/
1วัน/
50 คน

1ครั้ง/1
วัน/90
คน
การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 1)
1ครั้ง/
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
2วัน/
คุณภาพ) ควจ.
40คน
การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 2)
1ครั้ง/
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
2วัน/
คุณภาพ) ควจ.
40คน
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ
1ครั้ง/1
(ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
วัน/40
คุณภาพ) ควจ.
คน
การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของ
1ครั้ง/
ผูประกอบการ (SMEs Gear Up 2015) (ผูรับผิดชอบ 1วัน/40
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ) ควจ.
คน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และพาณิชยก 1ครั้ง/1
รรม (ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
วัน/40
คุณภาพ) ควจ.
คน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อําเภอบาง 1ครั้ง/1
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูรับผิดชอบ อาจารยน วัน/40
พา ลีละศุภพงษ) ควท.
คน

23,700

1ครั้ง/1
วัน/90
คน
27,000 1ครั้ง/
2วัน/
40คน
27,000
28,000 1ครั้ง/1
วัน/40
คน
25,000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

23,700
27,000

28,000
1ครั้ง/
1วัน/40
คน

25,000
46,170 1ครั้ง/1
วัน/40
คน

2559

46,170

1ครั้ง/
2วัน/
40คน

27,000

1ครั้ง/1
วัน/40
คน

25,000

25,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

9

พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรู
ทองถิ่นแกอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน
(ผูรับผิดชอบ อ.วิปศยกร คลายเกตุ) ควท.
10 การผลิตผลิตสบูและยาหมองที่มสี วนประกอบของ
สมุนไพร (ผูรับผิดชอบ อ.วุฒิพงษ แปงใจ) ควท.
11 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรม
หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ (ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูชวยศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี) ควท.
12 การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวยผักตบชวา (
ผูรับผิดชอบ ดร.ยุพาภรณ จิโรภาสภาณุวงศ) ควท.
13 การปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน (ผูรับผิดชอบ
คณาจารยประจําสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ควท.
14 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 1 (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ ชื่นบุญ) สอศ.
15 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 2 (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ ชื่นบุญ) สอศ.
16 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 3 (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ ชื่นบุญ) สอศ.

รวมทุกไตรมาส
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2558
2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
18,000 1ครั้ง/1
18,000
วัน/50
คน
18,000 1ครั้ง/1
18,000
วัน/40
คน
18,000
1ครั้ง/1
18,000
วัน/40
บาท

ปริมาณ งบประมาณ
1ครั้ง/1
วัน/50
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/40
คน
1ครั้ง/1
วัน/50
คน
1ครั้ง/1
วัน/30
คน
1ครั้ง/1
วัน/30
คน
1ครั้ง/1
วัน/30
คน

18,000 1ครั้ง/1
วัน/40
คน
18,000

18,000

25,000 1ครั้ง/1
วัน/30
คน
25,000

25,000

25,000

1ครั้ง/1
วัน/50
คน

18,000

1ครั้ง/1
วัน/30
คน
1ครั้ง/1
วัน/30
คน

25,000
25,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
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2558
2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

17 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 4 (ผูรับผิดชอบ นายปท
พงษ ชื่นบุญ) สอศ.

25,000

18

25,000 1ครั้ง/1
วัน/35
คน
25,000

19
20
21
22
23
24
25

1ครั้ง/1
วัน/30
คน
แนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน (สถาบันวิจัย 1ครั้ง/1
และพัฒนา) สวพ.
วัน/35
คน
การสรางแหลงเรียนรูในชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1ครั้ง/1
สวพ.
วัน/35
คน
อาเซียนกับชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
1ครั้ง/1
วัน/35
คน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน(สถาบันวิจัยและ
1ครั้ง/1
พัฒนา) สวพ.
วัน/35
คน
กระบวนการการทํางานเปนทีม(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1ครั้ง/1
สวพ.
วัน/35
คน
การจัดการน้ําเมื่อเกิดภัยแลง(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
1ครั้ง/1
สวพ.
วัน/35
คน
การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1ครั้ง/1
สวพ.
วัน/35
คน
สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู
1ครั้ง/1
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
วัน/35

1ครั้ง/1
วัน/35
คน

25,000

1ครั้ง/1
วัน/35
คน

25,000

25,000

25,000
25,000
30,000 1ครั้ง/1
วัน/35

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

25,000

25,000
25,000 1ครั้ง/1
วัน/35
คน
25,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

30,000

1ครั้ง/1
วัน/35
คน

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1ครั้ง/1
25,000
วัน/30
คน

1ครั้ง/1
วัน/35
คน

25,000

1ครั้ง/1
วัน/35
คน

25,000

25,000

ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

26 หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ.
27 กฎหมายในชีวิตประจําวัน(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
สวพ.
28 เปดโลกจุลินทรีย(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
29 ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
30 การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) สวพ.
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

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
30,000 1ครั้ง/1
30,000
วัน/35
คน
28,730 1ครั้ง/1
28,730
วัน/35
คน
30,000
1ครั้ง/1
30,000
วัน/65
คน
25,000
1ครั้ง/1
25,000
วัน/30
คน
25,000
1ครั้ง/1
25,000
วัน/35
คน
759,300
366,300
191,000
127,000
75,000

ปริมาณ งบประมาณ
คน
1ครั้ง/1
วัน/35
คน
1ครั้ง/1
วัน/35
คน
1ครั้ง/1
วัน/65
คน
1ครั้ง/1
วัน/30
คน
1ครั้ง/1
วัน/35
คน
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
รวมเปน
ลํา
เงิน
หมาย
รายการ
ดับ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
ณ(บาท)
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
คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
5,700
3 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 1)
27,000
3.1 คาตอบแทน
14,400
คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
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
คาวัสดุ
1
ครัง้
3,400 บาท
3,400
4 การสรางเพจขายสินคาผาน Facebook (รุนที่ 2)
27,000
4.1 คาตอบแทน
14,400
คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
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
คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,400 บาท
3,400
5 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ
28,000
5.1 คาตอบแทน
14,400
คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
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
ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

อัตราตอหนวย
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ลํา
ดับ

6

7

8

9

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
บาท
4,000
บาท
2,800
บาท
400
บาท
3,900
25,000
7,200
บาท
7,200
17,800
บาท
800
บาท
2,000
บาท
4,000
บาท
4,000
บาท
2,800
บาท
400
บาท
3,800
25,000
14,400
บาท
14,400
10,600
บาท
2,000
บาท
4,000
บาท
2,800
บาท
400
บาท
1,400
46,170
12,600
บาท
12,600
33,570
บาท
3,150
บาท
4,500
บาท
1,500
บาท
4,000

อัตราตอหนวย
อัตรา

คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
100
คาอาหารวาง
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35
คาจัดทําเลมโครงการ
4
เลมๆละ
100
คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,900
การสรางโอกาสในตอยอดธุรกิจ SMEs ของผูประกอบการ (SMEs Gear Up 2015)
6.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
1,200
6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาจางทําปาย
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
800
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
2
ผืนๆละ
1,000
คาจางทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆละ
40
เลมๆละ
100
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
100
คาอาหารวาง
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35
คาจัดทําเลมโครงการ
4
เลมๆละ
100
คาวัสดุ
1
ครั้ง
3,800
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และพาณิชยกรรม
7.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
1,200
7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาจางทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆละ
40
เลมๆละ
50
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
100
คาอาหารวาง
40
คนๆละ
2
มือ้ ๆละ
35
คาจัดทําเลมโครงการ
4
เลมๆละ
100
คาวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1,000
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
600
8.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
45
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35
คาอาหารกลางวัน
45
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
100
คาเชาสถานที่
1
ครั้งๆละ
1
วันๆละ
1,500
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
40
เลมๆ ละ
100
อบรม
คาจางวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
20 บาท
คาจางทําปาย
1
ครั้งๆ ละ
1
ผืนๆ ละ
500 บาท
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
100 บาท
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
18,820 บาท
พัฒนาศักยภาพดานการดูแลสุขภาพโดยใชองคความรูทองถิ่นแกอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน
9.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
600 บาท

800
500
300
18,820
18,000
3,600
3,600
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

9.2 คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
1
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
50
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางจัดทําเอกสารปรกอบการ
1
ครั้งๆ ละ
50
เลมๆ ละ
อบรม
10 การผลิตผลิตสบูและยาหมองที่มสี วนประกอบของสมุนไพร
10.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
10.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
11 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรมหัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ
11.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คน
6
ชั่วโมงๆละ
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
คาวัสดุจดั กิจกรรม
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
12 การเพาะเห็ดฟางในตะกราดวยผักตบชวา
12.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆละ
1
มื้อ
คาอาหารวาง
40
คนๆละ
2
มื้อ
คาจางจัดทําเอกสารประกอบการ
1
งานๆละ
40
เลมๆละ
อบรม
คาวัสดุประกอบโครงการ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
13 การปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
13.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
3
ชั่วโมงๆละ
13.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวาง
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาจางปายไวนิล
1
ครั้งๆละ
1
ปายๆละ
คาเอกสารประกอบการอบรม
1
ครั้งๆ ละ
50
เลมๆ ละ
คาวัสดุประกอบการอบรม
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
14 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 1
14.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
6
ชั่วโมง ๆ ละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
14,400
30 บาท
1,500
70 บาท
3,500
188 บาท
9,400
อัตราตอหนวย

600 บาท
50 บาท
35 บาท
6,000 บาท
600

บาท

35
80
4,800

บาท
บาท
บาท

600 บาท
50 บาท
25 บาท
50 บาท
8,400 บาท
600

บาท

25
500
40
7,600

บาท
บาท
บาท
บาท

600

บาท

18,000
7,200
7,200
10,800
2,000
2,800
6,000
18,000
7,200
7,200
10,800
2,800
3,200
4,800
18,000
3,600
3,600
14,400
2,000
2,000
2,000
8,400
18,000
5,400
5,400
12,600
2,500
500
2,000
7,600
25,000
3,600
3,600
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

14.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
กิจกรรม
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
1
ครั้งๆละ
15 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 2
15.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
15.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
กิจกรรม
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
1
ครั้งๆละ
16 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 3
16.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
16.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
กิจกรรม
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
1
ครั้งๆละ
17 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 4
17.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
17.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
กิจกรรม
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
1
ครั้งๆละ
18 อบรมแนวทางการแกปญหายาเสพติดในชุมชน
18.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
21,400
บาท
1,500
บาท
1,500
บาท
800
บาท
3,000

อัตราตอหนวย

หนวยๆละ

อัตรา

2
1
1
30

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ผืนๆละ
เลม ๆละ

25
50
800
100

1

งานๆละ

14,600

บาท

6

ชั่วโมง ๆ ละ

600

บาท

2
1
1
30

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ผืนๆละ
เลม ๆละ

25
50
800
100

บาท
บาท
บาท
บาท

1

งานๆละ

14,600

บาท

6

ชั่วโมง ๆ ละ

600

บาท

2
1
1
30

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ผืนๆละ
เลม ๆละ

25
50
800
100

บาท
บาท
บาท
บาท

1

งานๆละ

14,600

บาท

6

ชั่วโมง ๆ ละ

600

บาท

2
1
1
30

มื้อๆละ
มื้อๆละ
ผืนๆละ
เลม ๆละ

25
50
800
100

บาท
บาท
บาท
บาท

1

งานๆละ

14,600

บาท

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

14,600
25,000
3,600
3,600
21,400
1,500
1,500
800
3,000
14,600
25,000
3,600
3,600
21,400
1,500
1,500
800
3,000
14,600
25,000
3,600
3,600
21,400
1,500
1,500
800
3,000
14,600
25,000
8,400
8,400
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18.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
19 การสรางแหลงเรียนรูในชุมชน
19.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
19.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
20 อบรมอาเซียนกับชุมชน
20.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
20.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
16,600
35 บาท
2,800
100 บาท
4,000
100 บาท
4,000

1
1
4
1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
120 บาท
500 บาท
500 บาท
3,220 บาท

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

1
1
4
1
1
1

ครัง้ ๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
120 บาท
500 บาท
500 บาท
3,220 บาท

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

800
300
480
500
500
3,220
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
4,000

1
1
4
1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
120 บาท
500 บาท
500 บาท
3,220 บาท

800
300
480
500
500
3,220

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

อัตราตอหนวย

800
300
480
500
500
3,220
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
4,000
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21 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
21.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุ
22 กระบวนการการทํางานเปนทีม
22.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
22.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู
คาน้ํามัน
คาวัสดุในการจัดอบรม
23 การจัดการน้ําเมื่อเกิดภัยแลง
23.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
23.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน
คาจางทําเอกสารประกอบการ
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเสื่อมรถตู

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
25,000
8,400
600 บาท
8,400
16,600
35 บาท
2,800
100 บาท
4,000
70 บาท
2,800
อัตราตอหนวย

2

คนๆ ละ

7

ชั่วโมงๆละ

40
40
1

คนๆ ละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
ชุดๆ ละ

1
1
1
1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

1
1
4
1
1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
120 บาท
500 บาท
500 บาท
3,220 บาท

2

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

40
40
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

1
1
4
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ

20
100
120
500

20
100
120
500
500
4,780

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

800
300
120
500
500
4,780
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
4,000
800
300
480
500
500
3,220
25,000
8,400
8,400
16,600
2,800
4,000
4,000
800
300
480
500
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ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

คาน้ํามัน
1
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
24 การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน
24.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
24.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คาอาหารกลางวัน
40
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
คาเบี้ยเลี้ยง
4
คาเสื่อมรถตู
1
คาน้ํามัน
1
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
25 สานฝน วัยใส ครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู
25.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
25.2 คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คาอาหารกลางวัน
40
คาจางทําเอกสารประกอบการ
1
อบรม
คาจางทําวุฒิบัตร
1
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
คาเบี้ยเลี้ยง
4
คาเสื่อมรถตู
1
คาน้ํามัน
1
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
26 หัตถกรรมทํามือสรางอาชีพ
26.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
26.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คาอาหารกลางวัน
40
คาจางทําเอกสาร
1
คาจางทําวุฒิบัตร
1
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
คาวัสดุ
1

หนวยๆละ

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หนวย
ณ(บาท)
บาท
500
บาท
3,220
25,000
8,400
บาท
8,400
16,600
บาท
2,800
บาท
4,000
บาท
4,000

อัตราตอหนวย
อัตรา

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

1
1

คันๆ ละ
งานๆละ

500
3,220

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35
100
100

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆละ

20 บาท
100 บาท
120 บาท
500 บาท
500 บาท
3,220 บาท

คนๆละ

7

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
เลมๆ ละ

35 บาท
100 บาท
100 บาท

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
คนๆละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

40
3
1
1
1
1

ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
วันๆละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
งานๆ ละ

คนๆ ละ

7

ชั่วโมงๆละ

คนๆ ละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
40
40
3
1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ
ชุดๆ ละ
ใบๆ ละ
เลมๆ ละ
งานๆละ

20
100
120
500
300
4,220

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

600 บาท
35
100
90
20
100
5,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

800
300
480
500
500
3,220
30,000
12,600
12,600
17,400
2,800
4,000
4,000
800
300
480
500
300
4220
30,000
12,600
12,600
17,400
2,800
4,000
3,600
800
300
5,900
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ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

หนวยๆละ

27 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
27.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
27.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
40
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
40
ชุดๆ ละ
คาจางทําวุฒิบัตร
1
ครั้งๆ ละ
40
ใบๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
คาเสื่อมรถตู
1
ครั้งๆ ละ
1
คันๆ ละ
คาน้ํามัน
1
ครัง้ ๆ ละ
1
คันๆ ละ
คาวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
28 เปดโลกจุลินทรีย
28.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดืม่
65
คนๆละ
2
มื้อๆละ
คาอาหารกลางวัน
65
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
65
เลมๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุในการจัดอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
29 ระบบไฟฟาอัตโนมัติภายในบานสําหรับผูสูงอายุ
29.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7
ชั่วโมงๆละ
29.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
อาหารวาง
30
คนๆละ
4
มื้อๆละ
คาจางทําเอกสารประกอบการ
30
คนๆละ
1
เลมๆละ
ชุดระบบไฟฟาอัตโนมัติ
1
งานๆละ
1
ชุดๆละ
30 การใชโปรแกรมสถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
30.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
3
คนๆ ละ
7
ชั่วโมงๆละ
30.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
คาอาหารกลางวัน
30
คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
คาจางทําเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
30
ชุดๆ ละ
คาจัดทํารูปเลมรายงานโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
3
เลมๆ ละ
คาวัสดุ
1 ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปน
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หนวย
ณ(บาท)
28,730
8,400
600 บาท
8,400
20,330
35 บาท
2,800
100 บาท
4,000
100 บาท
4,000
20 บาท
800
100 บาท
300
120 บาท
480
500 บาท
500
600 บาท
600
6,850 บาท
6,850
30,000
12,600
600 บาท
12,600
17,400
35 บาท
4,550
100 บาท
6,500
50 บาท
3,250
100 บาท
300
2,800 บาท
2,800
25,000
8,400
600 บาท
8,400
16,600
25 บาท
3,000
100 บาท
3,000
10,600 บาท
10,600
25,000
12,600
600 บาท
12,600
12,400
35 บาท
2,100
100 บาท
3,000
100 บาท
3,000
100 บาท
300
4,000 บาท
4,000
759,300
อัตราตอหนวย
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีความเขมแข็ง
2. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีความรูในดานตางๆที่เปนประโยชนตอการสรางงาน สรางรายได และการดํารงชีวิต
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูเขารับบริการ
9.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
9.1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
9.1.4 งานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
9.1.5 โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
9.1.6 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลา
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.4 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลผูรับบริการ
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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2 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1020000 คณะครุศาสตร
161435107400 งานพัฒนาวิชาชีพครู
ประเภทงบประมาณ
 งบแผนดิน

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคี วามสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ผลงานการใหบริการทางวิชาการ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
3. จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
งบรายจายอื่น
3,600,000 บาท
คณะครุศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 นั้นไดกําหนดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่สําคัญประการหนึ่งคือผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูโดยกําหนดภาระหนาที่ตามมาตรา 8 (5) คือเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูงดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเปนภาระหนาที่อันสําคัญของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาดวยโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นที่เปนเขตบริการของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้น โยบายรัฐ บาลและกระทรวงศึกษาธิการ ใหเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องโดยปฏิรูปใหมีความเชื่อมโยงกันทั้ง
หลักฐานและการเรียนการสอนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม การพัฒนาครูและการ
พัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักฐานการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผูเรียน ประกอบกับการกาวสูประชาคมอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมี
บทบาทสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมดานอื่นๆมีความเขมแข็ง
ดังนั้นการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบโดยมุงเนนใหผูบริหารไดรับการพัฒนาการศึกษา ครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เปนหนวยงานทางการศึกษาในทองถิ่นจึงพิจารณาถึงความจําเปนที่
ตองดําเนินการใหบริการทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
สังคมไทยและสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการศึกษาที่ตองเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูของผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ
3. เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูการสรางเครือขาย
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,170 คน
1.1 การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนโดยเนนพหุปญญา
อบรมการสอนวิชาหนาที่พลเมืองเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบอบ
1.2
ประชาธิปไตยดวยการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนากระบวนการคิด
1.3 พัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
1.4
(Career Path)
1.5 การเตรียมความพรอมสูวิชาชีพครู
1.6 การพัฒนาศักยภาพครูและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.7 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐาน
การพัฒนาสมรรถนะครูดา นความสามารถในการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมสู
1.8
ครูมืออาชีพ
1.9 พัฒนาบุคลิกภาพความเปนครู
1.10 การจัดการเรียนรูบรู ณาการ Stem Education
2.
พัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพครู
3.
พัฒนาแผนกลยุทธ
4.
พัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษา
5.
การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูความเปนเลิศ

ปริมาณ

หนวยนับ

200

คน

200

คน

200

คน

30

คน

300
30
60

คน
คน
คน

100

คน

20
30
1
2
4
12

คน
คน
แหลง
แผน
โรงเรียน
เรื่อง
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูไมนอยกวารอยละ 85
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไมนอยกวารอยละ 85
3. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 996,200
เปนเงิน 27.67
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 870,000
เปนเงิน 24.17
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 972,700
เปนเงิน 27.02
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 761,100
เปนเงิน 21.14
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดั
บ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.

การพัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพครู

3.
4.
5.

การพัฒนาแผนกลยุทธ
พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูความเปนเลิศ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1170 คน 2,500,000
170
616,200
1 แหลง/
350,000
1
150,000
4ครั้ง
2 แผน
100,000
0
4 รร./
150,000
1
75,000
4ครั้ง
12 เรื่อง
500,000
3
150,000
3,600,000
991,200

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
350
610,000

2559
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
350
703,700

1

60,000

1

77,000

1
1
3

30,000
45,000
130,000
875,000

1
1
3

52,000
10,000
130,000
972,700

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
300
570,100
1

63,000

1
3

18,000
20,000
90,000
761,100
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

2

3

4

5

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย

รวมเปนเงิน
รายการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย
(บาท)
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/
577,200
คาใชจายเดินทางไปราชการ ไดแก
คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาเชาหองประชุม/
คาเชาเครื่องเสียง/คาเชารถยนต/
คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/
คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาอาหาร/
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาเสือ้ /
กระเปาเอกสาร/ถุงใสเอกสาร
คาถายเอกสาร/คากระเปาใสเอกสาร/
1,284,400
ซื้อวัสดุ/คาน้าํ มันเชื้อเพลิง/คาปายฯลฯ
พัฒนาแหลงเรียนรูวิชาชีพครู
350,000
งบดําเนินงาน
350,000
2.1 คาวัสดุ
350,000
ซื้อวัสดุ
350,000
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
70,700
เบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาเชาหองประชุม/
คาเชาเครื่องเสียง/คาเชารถยนต/
คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/
คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาอาหาร/
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/ ฯลฯ
ซิอ้ วัสดุ
14,900
พัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
150,000
งบดําเนินงาน
150,000
4.1 คาตอบแทน
28,800
คาวิทยากร
48
ชม.ๆละ
600 บาท
28,800
4.2 คาวัสดุ
121,200
ซื้อวัสดุ
121,200
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
5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาเชารถยนต/
คาทางดวน/คาบํารุงรถยนต/คาน้ํามัน/
คาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ฯลฯ
ซื้อวัสดุ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

หนวยๆละ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
อัตรา หนวย
(บาท)
401,000
15,000
386,000
3,600,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาการทํางานในดานทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับองคความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่แลวเสร็จ 1 โครงการ 14 กิจกรรม
9.1.2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
9.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการรอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
161422107500 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับสนับสนุนตามโครงการ
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
3. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
4. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. ผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและจํานวนนักเรียนคงอยู
งบอุดหนุน
3,846,300 บาท
โรงเรียนสาธิตมัธยม
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน ทับทิมเจือ

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุสาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิ ที่กําหนดไวใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เปนสถานที่คนควาวิจัยและฝกประสบการณวิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให เ ป น แบบอย า งแก นั ก ศึ ก ษา และเป น สวั ส ดิ ก ารแก บุ ต ร-ธิ ด า ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใหความสําคัญกับการสรางสวัสดิการพื้นฐานที่เทาเทียมกัน เชน การสรางความมั่นคงดาน
รายไดและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกเยาวชน การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาใหโอกาส
ทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนใหเยาวชนไดรับการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการโดยการจัดจางอาจารยพิเศษ ที่มีความรูความสามารถและมีมาตรฐาน สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการใชและเลือกรับสื่อในเชิงสรางสรรคควบคูกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ และมีภูมิคุมกันโดยอาศัยหลักวิชาการ ความรูควบคูกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิย ม
จิตสํานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม เสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรคการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานสุขภาพ การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และสรางโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น มี
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การพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในลักษณะยั่งยืน ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามสิทธิ์ที่กําหนดไว โดยมีกลไก
ของมหาวิทยาลัยเปนผูใหการสนับสนุน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อนักเรียนที่เขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เพื่อนักเรียนที่คงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
3. เพื่อผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามโครงการ
4. เพื่อใหนักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
5. เพื่อใหนักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
6. เพื่อใหนักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม
7. เพื่อเสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.

 สกอ.
 ก.พ.ร.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 603 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
มาตรฐานที่ 9
ตัวบงชี้ 13 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
1
จํานวนนักเรียนที่เขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
120
2
จํานวนนักเรียนที่เขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
80
3
จํานวนนักเรียนที่คงอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2(120), 3(114),5(80) และ 403
6(89)
4
นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษา
2
5
สนับสนุนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมี
4
คุณภาพ
6
สนับสนุนโครงการพัฒนาผูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมี
4
คุณภาพ คือ ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานสารสนเทศ
และดานทัศนศึกษา

หนวยนับ
คน
คน
คน
ระดับชั้น
กิจกรรม
ดาน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับการยกระดับการศึกษาตามโครงการ รอยละ 85
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 85
3. โรงเรียนไดรับการพัฒนาและยกระดับความเขมแข็งทางดานวิชาการ รอยละ 85
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)

เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ

33
34
23
10

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

1,283,499
1,289,899

869,120
403,782

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลําดั
บ
1

2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 บริการจัดการ
งบอุดหนุน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
2.1 คาอุปกรณการเรียน
2.2 คาเครื่องแบบนักเรียน
2.3 คาหนังสือเรียน
2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน

2,162,400
2,162,400
310,000
1,022,400
830,000

12 เดือน
12 เดือน
4,150คาบ/
200 บาท
12 เดือน
2 ภาคเรียน
1 ภาคเรียน
1 ภาคเรียน
6 ระดับชั้น
6 ระดับชั้น

2558
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ
3 เดือน
3 เดือน
1,099 คาบ

1,683,900
260,600

1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

150,000 3 เดือน
440,000 3 เดือน
219,800 952
คาบ

80,000 3 เดือน
282,400 3 เดือน
190,400 760
คาบ

133,980

1ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

76,000 3 เดือน
200,000 3 เดือน
152,000 1,339
คาบ

4,000
100,000
267,800

126,620

283,800
1 ครั้ง
283,800
597,100
1 ครั้ง
597,100
ตลอดปการศึกษา แบงกิจกรรมออกเปน 4 ดาน 1.ดานวิชาการ 2.ดานคุณธรรมจริยธรรม 3.ดานสารสนเทศ 4.ดานทัศนศึกษา
542,400 1.รัตนโกสินทร
339,719 1.แหลง
139,999 1.คาย
30,700 1.อยุธยา
31,982
2.อบรม ICT
เรียนรู
ภาษาอัง
ศึกษา
2.
3.บูรพาศึกษา
วิทยาศาส
กฤษ
ม.1
ทัศนศิล
4.วันคริสมาส
ตร
2.ลูกเสือ
2.คาย
ป
5.เรียนรูมรดก
ม.2
พัฒนา
โลก
6. เรียนรูภูมิ
3.ลูกเสือ
คุณธรรม
ศาตร
ม.3
ม.4

3,846,300

1,283,499

1,289,899

869,120

403,782
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
งบอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
-คาจางสอนอาจารยพเิ ศษ 20 คน
1 ปการศึกษา 4,150
1.2 คาใชสอย
- คาวัสดุซอมแซมครุภัณฑ
8
ครั้ง
- คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานที่
8
ครั้ง
- คาจางเหมาบริการ
2
ครั้ง
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบีย้ เลีย้ ง
10
ครั้ง
การเดินทางไปราชการ
- คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ
5
ครั้ง
หลักสูตร และรายงานตาง ๆ
- คาลงทะเบียนประชุม อบรม
5
ครั้ง
สัมมนา
- ตํารา วารสาร นวนิยาย
20
ครั้ง
หนังสือพิมพ
- วัสดุสํานักงาน
500
ชิ้น
- วัสดุกีฬา
1
ครั้ง
- วัสดุเวชภัณฑและยาหองพยาบาล
2
ครั้ง
- วัสดุวิทยาศาสตร
1
ครั้ง
- คาลางอัดภาพ
5
ครั้ง
- คาปาย
6
ครั้ง
- คาถายเอกสาร
5
ครั้ง
2 กิจกรรมที่ 2 บริหารงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
งบอุดหนุน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- คาหนังสือเรียนและแบบฝกหัด
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยคาวัสดุและคาใชสอยภายใตกิจกรรมเดียวกัน

คาบ ๆ ละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
2,162,400
2,162,400
830,000
200 บาท
830,000
1,332,400
50,000
10,000
80,000
120,000

อัตราตอหนวย

40,000
10,000
200,000
602,400
40,000
30,000
100,000
10,000
30,000
10,000
1,683,900
1,683,900
260,600
283,800
597,100
542,400
3,846,300
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปการศึกษา
2.นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3.นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 นักเรียนเขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 2 ระดับชั้น รอยละ 90
10.1.2 นักเรียนที่คงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับชั้น รอยละ 90
10.1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
รอยละ 100
10.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
ขั้นพื้นฐาน
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
161422107600 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.จํานวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ
2.ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรับการสนับสนุน
งบเงินอุดหนุน
1,570,900 บาท
หนวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต
ผูรับผิดชอบ : ดร.พรเทพ รูแผน

1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ กษาระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551
ในระดั บประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่มุงเนน ทักษะ พื้น ฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิ ด
พื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคมและพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณ
และสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
โรงเรียนประถมสาธิต เปนโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 1–6 จํานวน 12 หองเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน โรงเรียนจึง
มุงหวังในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งดานรางกาย
สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรมโดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของ
ชาติ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนคาใชจายรายหัวเปนงบอุดหนุนให
นักเรียนเพื่อลดภาระคาใชจายของนักเรียนและผูปกครองทุกคน เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่เติบโต
เปนกําลังของชาติ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เขาใหมและนักเรียนที่คงอยูไดรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
2. เพื่อสนับสนุนใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
4. เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
5. เพื่อยกระดับผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
สงป.
ตัวชี้วัดที่ 25 : งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 27 : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
มติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานที่ 3 : การบริการวิชาการแกสังคม
ตัว บงชี้ที่ 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบ ริการวิช าการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา
ดานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1 จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและคงอยู
423
คน
1.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
423
คน
1.3 ผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการที่
6
ระดับชั้น
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.1. นักเรียนที่เขาใหมและคงอยูไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป อยางมี
คุณภาพตลอดปการศึกษา
3.2. โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปการศึกษา
3.3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดปการศึกษา
3.เปาหมายเชิงเวลา
37
581,233
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ..................เป
นเงิน...........................บาท
345,598
22
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .................เป
นเงิน...........................บาท
361,307
23
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ................เป
นเงิน...........................บาท
18
282,762
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .................เป
นเงิน...........................บาท
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4

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ
- จัดซื้อหนังสือเรียน
- จัดซื้ออุปกรณการเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2558
- ภาคเรียนที่ 1/2559
- จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

10 ครั้ง
27 ครั้ง
1 ภาคเรียน
2 ภาคเรียน

1 ภาคเรียน
6 ระดับชั้น

งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

783,800
70,000 3 ครั้ง
713,800 10 ครั้ง
279,100
160,900
149,100
198,000
1,570,900

40,000
379,748

1 ครั้ง

82,485

2 ครั้ง

79,000
581,233

2559

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง
4 ครั้ง

10,000
36,498

3 ครั้ง
5 ครั้ง

10,000
49,542

2 ครั้ง
8 ครั้ง

10,000
248,012

1 ครั้ง

279,100
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

78,415
149,100
74,250
361,307

1 ครั้ง

24,750
282,762

2 ครั้ง

20,000
345,598

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 546
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเหมาบริการ
4
ครั้ง
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง
6
ครั้ง
การเดินทางไปราชการ
- วัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
20
ครั้ง
- วัสดุ/อุปกรณงานบานงานครัว
4
ครั้ง
- วัสดุ/อุปกรณยาหองพยาบาล
1
ครั้ง
- วัสดุ/อุปกรณสื่อการเรียนการ
2
ครั้ง
สอน
2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
งบเงินอุดหนุน
1
ภาคเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียน
2
ภาคเรียน
จัดซื้ออุปกรณการเรียน
1
ภาคเรียน
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
6
ระดับชั้น
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

-

กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

5

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
783,800
783,800
783,800
20,000
50,000

อัตราตอหนวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ

443,800
200,000
20,000
50,000
787,100
787,100
279,100
160,900
149,100
198,000

1,570,900

6
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่เขาใหมและนักเรียนที่คงอยูไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย
15 ป อยางมีคุณภาพ
2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
3. นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
4. ผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
5. ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
9.1.2 ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสําเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 สนันสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟนฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับสนับสนุนตามโครงการ
8. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

ความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร:
สรางความเข็มแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล
แนวทางการดําเนินงาน:
1.เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
มาตรการ/งาน/โครงการ:
1.จัดอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากร
2.สรางเครือขายและความรวมมือเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ
งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

งบบุคลากร งบดําเนินงาน
611,300 บาท
หนวยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ผูรับผิดชอบ : อาจารย ดร. สุภัทรา คงเรือง

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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
ชีวิตประจําวันมากขึ้น การปลูกฝงเจตคติและเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษใหกับเด็กปฐมวัย ประกอบกับการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางโรงเรียนจึงไดนําหลักสูตรภาษาอังกฤษมาปรับใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม
ตารางปกติของทางโรงเรียน โดยจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากร เพื่อใชในการ
ปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อใหผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนนักเรียนที่ไดรับสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 27 ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
มติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 3 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 : เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร:
สรางความเข็มแข็งทางวิชาการ และพรอมเขาสูอาเซียนและสากล
แนวทางการดําเนินงาน: 1.เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
มาตรการ/งาน/โครงการ: 1.จัดอบรมภาษาอังกฤษใหบุคลากร
2.สรางเครือขายและความรวมมือเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งทางวิชาการ
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ
2 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใ หกับเด็ก
3
4

นักเรียนปฐมวัย
ผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรับการ
สนับสนุน
ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ

ปริมาณ

หนวยนับ

6

กิจกรรม

4

ระดับชั้น

85

รอยละ

216

คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้งพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน
2.2 ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน
2.2 ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)

เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ
เบิกจายรอยละ

37.00 % เปนเงิน
22.00 % เปนเงิน
23.00 % เปนเงิน
18.00 % เปนเงิน

226,181
134,486
140,599
110,034

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
1.คาตอบแทน
2.คาใชสอยและวัสดุ
- คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียน-สอน
- คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
- คาวัสดุงานบาน-งานครัว
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสีย คชจ.
- จัดซื้อหนังสือเรียน
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณการเรียน
- ภาคเรียน 2/2558
- ภาคเรียน 1/2559
- จัดซื้อคาเครื่องแบบเรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

10 ครั้ง

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
367,200 5 ครัง้
197,381 3 ครั้ง
132,086 1ครัง้
14,949 1 ครั้ง
22,784

11 ครั้ง

244,100

1 ครั้ง

43,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
7 ครั้ง

21,600
21,600
64,800
92,900

ปริมาณ งบประมาณ

611,300

1 ครั้ง
2 ครั้ง

21,600
7,200
226,181

2 ครั้ง

2,400
134,486

1 ครั้ง

43,200

1 ครั้ง

21,600

2 ครั้ง

60,850
140,599

1 ครั้ง
1 ครั้ง

64,800
22,450
110,034
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
-คาใชสอยและวัสดุ
10 ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
- คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการ
เรียน-สอน
- คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
- คาวัสดุงานบาน-งานครัว
2 กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย คชจ.
งบเงินอุดหนุน
2.1 คาใชสอยและวัสดุ
-จัดซื้อหนังสือเรียน
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณการเรียน
2
ภาค
1
งาน ๆ ละ
(ภาคเรียน 2/2558,1/2559)
การศึกษา
1
งาน ๆ ละ
-จัดซื้อคาเครื่องแบบเรียน
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-กิจกรรมทัศนศึกษา
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-คาบํารุงรักษา (รถบัส)
2
คัน ๆ ละ
1
คัน ๆ ละ
-คาวัสดุ น้ํามัน (รถบัส)
2
คัน ๆ ละ
1
คัน ๆ ละ
-คาอาหาร
162 คน ๆ ละ
1
มื้อ ๆ ละ
-คาอาหารวาง
162 คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง
1
งาน ๆ ละ
-กิจกรรมทําบุญในวันพระ
-คาวัสดุ น้ํามัน (รถบัส)
4
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-คาวัสดุ น้ํามัน (รถตู)
2 ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-คาชุดไทยธรรม
6
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
-คาวัสดุ
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
367,200
367,200
367,200
36,720 บาท
367,200

อัตราตอหนวย

43,200
21,600
21,600
64,800

บาท
บาท
บาท
บาท

62,890
1,500
2,000
55
35
35,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000
400
1,200
18,010

บาท
บาท
บาท
บาท

244,100
244,100
151,200
43,200
21,600
21,600
64,800
92,900
62,890
3,000
4,000
8,910
11,340
35,640
30,010
4,000
800
7,200
18,010
611,300
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
9.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
9.1.3 จํานวนนักเรียนที่เขาใหม และคงอยู
9.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกั ษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
161446207800 โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
170,300 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในดานการศึกษา
คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเปนศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษา
และผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีความรู คูคุณธรรม สํ า นึ กในความเปนไทย โดยเฉพาะการจัดกิจ กรรมทางวิช าการที่สงเสริม
สนับสนุนใหเยาวชน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการคนควา รวบรวมขอมูล
ดานภูมิปญญาละวัฒนธรรมทองถิ่น ในลักษณะการศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยมีความมุงหมายที่จะใหสังคมมีความเขาใจ
และเรียนรูรวมกันในความเหมือน และความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมรับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในการเปนสวนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเนื่ อ งด ว ยในป พุ ท ธศั ก ราช 2559 นี้ เป น ป แ ห ง มหามงคลเนื่ อ งในวโรกาสที่ สมเด็ จ พระนางเจ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเปนการเฉลิม
พระเกียรติในฐานะที่ทรงเปนองค“อัคราภิรักษศิลปน”ทรงเปนเมธีทางวัฒนธรรม และทรงเปนผูมีคุณูปการตองาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
อยุธยาศึกษาวิชาการ เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม โดยนอมนําพระราชเสาวนียอันเนื่อง
ดวยการสืบสานศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น มาปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ดวยการนําเสนอประเด็นบทบาทและพระ
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจา ผูทรงเปนองคอุปถัมภ และอนุรักษสมบัติศิลปแหงแผนดินไทย เพื่อสงเสริม
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมผา และเครื่องแตงกาย อันเปนการอนุรักษสืบสานผาไทย ใหคงอยูคูสังคมไทย
สืบไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
2. เพื่อเปนการกระตุน และสนับสนุนความกาวหนาขององคความรูเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา
3. เพื่ อ สื บ สาน เชิ ด ชู และเผยแพร ม รดกทางด า นวั ฒ นธรรม และสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ม รดก
ทางวัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไป
ภายนอกองคกร
4. เพื่อสงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกใน
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศสมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
5. เพื่ อ เป น การสร า งความเข ม แข็ ง และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค นไทย ใส ใ จและหวงแหนมรดกทรั พ ยากร
ทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
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 มีเครือขายเดิม
1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ
4
กิจกรรม
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป
430
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 3 เปนเงิน 6,200 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 92 เปนเงิน 157,900 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 3 เปนเงิน 6,200 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
กิ จ กรรมที่ 3 สั ม มนาอยุ ธ ยาศึ ก ษาวิ ช าการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปน”
กิจกรรมที่ 4 สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรม
อยุธยา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

6,200

1 ครั้ง

109,600

1 ครั้ง

109,600

1 ครั้ง

48,300

1 ครั้ง

48,300

170,300

1 ครั้ง

6,200

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

6,200

157,900

6,200

6,200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 558
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมง ๆ ละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
-คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
40
เลม ๆละ
กิจกรรม
-คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3
ชั่วโมง ๆ ละ
2.2 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
-คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆละ
40
เลม ๆละ
กิจกรรม
-คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปน”
งบดําเนินงาน
3.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3
คน ๆ ละ
6
ชั่วโมง ๆ ละ
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
300 คนๆ ละ
2
มื้อๆ ละ
- คาอาหารกลางวัน
300 คนๆ ละ
1
มื้อๆ ละ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆ ละ
3
ผืนๆ ละ
- คาจางทํารูปเลมเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
300
ชุดๆ ละ
ประกอบการสัมนา
- คาจางจัดทํานิทรรศการ
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
- คาจางสาธิตการแสดง
1
ครั้งๆ ละ
1
งานๆละ
ประกอบการสัมมนา
- คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมที่ 4 สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยุธยา
งบดําเนินงาน
4.4 คาตอบแทน
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

600

บาท

25
800
50

บาท
บาท
บาท

600

บาท

600

บาท

25
800
50

บาท
บาท
บาท

600

บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
6,200
6,200
1,800
1,800
4,400
1,000
800
2,000
600
6,200
6,200
1,800
1,800
4,400
1,000
800
2,000
600
109,600

1,200

บาท

25
100
1,000
50

บาท
บาท
บาท
บาท

109,600
21,600
21,600
88,000
15,000
30,000
3,000
15,000

10,000
5,000

บาท
บาท

10,000
5,000

10,000 บาท

10,000
48,300
48,300
26,000
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ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
5
คน ๆ ละ
ผลงานนําเสนอโครงงานการสืบสาน
ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม
- เงินรางวัลการประกวดผลงาน
นําเสนอโครงงานการสืบสานภูมิ
ปญญาและศิลปวัฒนธรรม
4.5 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
2
ผืนๆละ
-คาจางจัดทําเอกสารประกอบ
50
ชุด ๆละ
กิจกรรม
-คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
400
บาท
2,000

อัตราตอหนวย

24,000

1,000
35

บาท
บาท

18,550 บาท

22,300
2,000
1,750
18,550
170,300

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุค ลากรในองค กร นั กศึก ษา คณาจารย มีจิตสํ านึก ในพระมหากรุณ าธิ คุณ ของสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ และนอมนําแนวพระราชดําริ ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมของชาติ
2. ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไปภายนอกองคกร
มีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
3. คณาจารย และนักศึกษา สามารถนําองคความรูที่ไดจากการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการการจัดการ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได
4. เกิดการตระหนักรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมอยุธยา-อุษาคเนย และความรูสึกในการเปน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
สมาชิกในดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ
และอัตลักษณของชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไ ปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการศึกษาและเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
50,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป น หน ว ยงานในสั ง กั ดของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อั น เป น สถาน
การศึกษาที่ตั้งอยูในกลางนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาไดมีวิสัยทัศนในการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ เปนสถาบันที่เชิดชู
และสงเสริมการประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และมีพันธกิจที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา
ดวยสถานะความสําคัญของทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษาดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงควรมีบทบาทเปนผูนําในการศึกษาคนควา วิจัย โดยการรวบรวมและศึกษา
ขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาใหกวางขวาง รอบดาน และถูกตองตามระเบียบวิชาการ และเผยแพรองคความรูดาน
วัฒนธรรมอยุธยาในรูปแบบตางๆ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษาขึ้น
เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่และเอกลักษณของสถาบัน
อยุ ธ ยาศึก ษา มี ความรู เ กี่ ย วกั บ จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และแหลง โบราณสถานภายในมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้งในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และเปนการปลูกจิตสํานึกให
นักศึกษา เกิด ความรั กและตระหนั กถึ งความสํา คัญ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหลงโบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่และเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความรูเกี่ยวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา และแหล งโบราณสถานภายในมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาทั้งในดานประวั ติ ศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา เกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
แหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 จํานวนกิจกรรม
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

ปริมาณ
1
1,000

หนวยนับ
กิจกรรม
คน
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
4. เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 50,000 บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

50,000
50,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

50,000
50,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาวิทยากร
1 คนๆ ละ
6 ชม.ๆ ละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาจางจัดทํารูปเลม
1 ครั้งๆละ 1,000 ชุดๆละ
ประกอบการอบรม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ
1
มื้อๆละ
-คาวัสดุในการจัดอบรม
1-10 รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา

30 บาท

50,000
50,000
3,600
3,600
46,400
30,000

บาท

15,000

600 บาท

15

1,400

50,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หน า ที่ แ ละเอกลั ก ษณ ข องสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น
2. นักศึกษาเกิดจิตสํานึกและเกิดความรักและตระหนักถึงความสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
แหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในดานการศึกษา
คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเปนศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษา
และผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีความรู คูคุณธรรม สํ า นึ กในความเปนไทย โดยเฉพาะการจัดกิจ กรรมทางวิช าการที่สงเสริม
สนับสนุนใหเยาวชน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการคนควา รวบรวมขอมูล
ดานภูมิปญญาละวัฒนธรรมทองถิ่น
เนื่ อ งด ว ยในป พุ ท ธศั ก ราช 2559 นี้ เป น ป แ ห ง มหามงคลเนื่ อ งในวโรกาสที่ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกีย รติในฐานะที่ ทรงเปน องค “อั ค ราภิ รั กษศิ ลปน”ทรงเปน เมธีทางวัฒ นธรรม และทรงเปนผูมีคุณูป การตองาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมเป น อย า งยิ่ ง ซึ่ ง เป น พระมหากรุ ณาธิ คุ ณอั น หาที่ สุ ดมิ ไ ด สถาบั น อยุธ ยาศึก ษาจึ ง เห็น สมควรจั ด
โครงการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเนื่องดวยโครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พระองค
ทรงสนับสนุนราษฎร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรใหมีอาชีพเสริม สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนดวยภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปน การเฉลิมพระเกียรติส มเด็ จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริ ญพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
2. เพื่อเปนการกระตุน และสนับสนุนความกาวหนาขององคความรูตามโครงการศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. เพื่อสืบสาน เชิดชู และเผยแพรมรดกทางดานวัฒนธรรม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒ นธรรม ให กับผู บ ริห าร คณาจารย นั กวิช าการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรีย นและบุคลากรทั่ว ไป
ภายนอกองคกร
4. เพื่อเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาแกนักศึกษา คณาจารย ใหมีความรูและเกิดความสํานึกรักใน
ทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
5. เพื่อเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของชาติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
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3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนกิจกรรมลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จ
4
กิจกรรม
พระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (4 คณะ)
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป
200
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100....เปนเงิน.......30,000.....บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 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)
กิจกรรมที่ 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 พระบรมราชินีน าถ (คณะวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
กิจกรรมที่ 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)
กิจกรรมที่ 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)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

2556

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

7,500

7,500

1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

7,500

1 ครั้ง

7,500

30,000

30,000

2557

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 569
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

1 กิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
งบดําเนินงาน
1.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุอุปกรณ
7,500 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
งบดําเนินงาน
2.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุอุปกรณ
7,500 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะวิทยาการจัดการ)
งบดําเนินงาน
3.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุอุปกรณ
7,500 บาท
4 กิจกรรมที่ 4 ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (คณะครุศาสตร)
งบดําเนินงาน
.1 คาวัสดุ
-คาวัสดุอุปกรณ
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7,500 บาท

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

7,500
30,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรในองคกร นักศึกษา คณาจารย มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ และนอมนําแนวพระราชดําริ ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัวอยางในการอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมของชาติ
2. สามารถนําองคความรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
ศูนยศิลปาชีพในพระราชดําริ นํามาบูรณาการทางดานการจัดดารเรียนรูและศึกษาวิเคราะหองคความรูอยางเปน
กระบวนการ
3. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ใหกับผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายใน
องคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไปภายนอกองคกร
4. นักศึกษา คณาจารย ไดรับองคความรูและเกิดความสํานึกรักในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
5. คนไทยเกิดความเขมแข็ง มีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ
และอัตลักษณของชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบดําเนินงาน
168,000 บาท
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสําคัญในการเปนสถาบัน เพื่อรอบรู
เชิดชู สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสัยทัศน สูการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
สงเสริมและประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยมีพันธกิจสําคัญประการหนึ่ง
คือ การรวบรวม ศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา
อนึ่ ง วารสารทางวิ ช าการนั้ น ได รั บ การยอมรับ วาเปน สื่อทางวิช าการที่ทรงคุณภาพ สามารถนํามาเปน
เครื่องมือเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมไดอยางดี และยังสามารถสะทอนถึงคุณภาพทางวิชาการของหนวยงานได
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรที่จะพัฒนา “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” ที่มีการตีพิมพมาอยางตอเนื่อง ใหเปน
วารสารที่มีมาตรฐานวารสารวิชาการยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อความกาวหนาทางวิชาการดานวัฒนธรรมอยุธยาตอไ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาใหมีความกาวหนาทางวิชาการ
2. เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการและงานวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพเผยแพรบทความทาง
วิชาการ (Article) สารนิพนธตนฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article)
วิจารณหนังสือ (Book Review) ทางดานอยุธยาศึกษา ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เพื่ อ พั ฒ นาวารสารวิ ช าการของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ให เ ป น ไปตามมาตรฐานวารสารวิ ช าการ
ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)
4. เพื่อประชาสัมพันธวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง 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. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 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. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 52 เปนเงิน
89,000 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 47 เปนเงิน
79,000 บาท
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. กิจกรรมที่ 1 จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
2. กิจกรรมที่ 2 แนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง
1 ครั้ง

2556

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

158,000 1 ครั้ง
10,000 1 ครั้ง
168,000

79,000
10,000
89,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2557

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

79,000

79,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

กิจกรรมที่ 1จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
2 ฉบับๆ ละ
ประเมินบทความวิชาการ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาจางทําวารสารวิชาการ
2 ฉบับๆ ละ
“อยุธยาศึกษา” (ปที่ 8/2559)
-คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
2 ฉบับๆ ละ
-คาสําเนาเอกสาร เพื่อใช
2 ฉบับๆ ละ
ประกอบการจัดทํารูปเลม
วารสาร
กิจกรรมที่ 2 แนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
3 คนๆ ละ
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50 คนๆละ
-คาวัสดุในการจัดอบรม เชน
1-10 รายการ
กระดาษ เครื่องเขียน
และอื่น ๆ

12

4

คนๆ ละ

คนๆ ละ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา

1,000

158,000
158,000
24,000
24,000

57,000

134,000
114,000

2,000
2,000

16,000
4,000
10,000
10,000
5,400
5,400
4,600
1,600
1,750

3

ชม.ๆ ละ

600

บาท

2
1

ผืนๆละ
มื้อๆละ

800
35

บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

1,250

168,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยามีความกาวหนาทางวิชาการมากขึ้น
2. องคความรูทางวิชาการและงานวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยุธยา ไดรับการพิมพเผยแพรสูสาธารณ
3. วารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานวารสารวิชาการ ตาม
หลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)
4. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาไดรับการประชาสัมพันธ จนเปนที่รูจักมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยูใจกลาง
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก อันมีพันธกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร
องคความรูทางประวัติศาสตรแกสาธารณชน
ดวยพันธกิจที่สําคัญดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรรวบรวมขอมูลประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกคณาจารย ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ใหมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการเปนเวทีแลกเปลี่ยน
องคความรูดานทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกาวหนายิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมขอมูลทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกับผูสนใจทั่วไป
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม การบู ร ณาการด า นประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา กับการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับคณาจารย นักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 578
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 งานรวบรวมขอมูลทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณ
2

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85

หนวยนับ
เรื่อง

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
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ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป

3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 60% เปนเงิน 18,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 40% เปนเงิน 12,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
โครงการ รวบรวมขอมูลทองถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2 ครั้ง

30,000
30,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

18,000

18,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

12,000

12,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

โครงการรวบรวมขอมูลทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 เรื่อง)
งบดําเนินงาน
. 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
2 คนๆ ละ
ทองถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เรื่องที่ 1)
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูล
2 คนๆ ละ
ทองถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เรื่องที่ 2)
-คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
2 ครั้งๆละ
- คาถายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย
อัตรา

30,000

4,500 บาท

30,000
9,000

4,500 บาท

9,000

3,500 บาท

7,000
5,000
30,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกับผูสนใจทั่วไป
2.
สามารถนํ า องค ค วามรู ด า นประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับคณาจารย นักเรียน นักศึกษา
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 ผลงานมีคุณภาพตามหลักวิชาการ
9.1.2 เลมผลงานการเก็บรวบรวมขอมูลทองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.1.3 ผลงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.4 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.5 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การลงพื้นที่เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.3.2 ไดเลมผลงานการเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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161446208300 โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
101,700 บาท
หนวยงานและผูรบั ผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในดานการศึกษา
คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเปนศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย และเปนหนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ และกอใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาแหงวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานที่
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลทางดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถาบันอยุธยาศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพื่อใหดํารงอยูสืบไป ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตตลอดเวลา รวมทั้งไดดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสืบสานและเผยแพรองค
ความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน อาทิ ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ภายในองคกร ตลอดจนนักเรียน
และบุคลากรทั่วไปภายนอกองคกร
และเนื่องดวยในปพุทธศักราช 2559 นี้ เปนปแหงมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
สืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเปนองควิศิษฏศิลปน ทรงเปนเมธีทาง
วัฒนธรรม และทรงเปนผูมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
รวมทั้งกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก เพื่อยกระดับ สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลผูซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาติตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ
61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559
2. เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก ในฐานะที่ทําคุณประโยชนในการสืบสานดานศิลปวัฒนธรรมไทย
และเผยแพรความรูสูสังคม
3. เพื่อสืบสาน เชิดชู และเผยแพรมรดกทางดานวัฒนธรรม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒ นธรรม ให กับผู บ ริห าร คณาจารย นั กวิช าการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนัก เรีย นและบุคลากรทั่ว ไป
ภายนอกองคกร
4. เพื่อสงเสริมและบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เพื่อเปนการสรางความเขมแข็ง และปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทาง
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ และอัตลักษณของชาติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
3. เครือขายนักวิชาการในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง ๆ
 ตางประเทศ
......................................................................................................
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จํานวนกิจกรรมสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
2
กิจกรรม
2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป
400
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 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
ปริมาณ งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพ
1 ครั้ง
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรม
เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย
กิจกรรมที่ 2 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงาน 1 ครั้ง
ดีเดนทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

71,000
30,700
101,700

2556

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2557

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

71,000

1 ครั้ง

30,700
101,700

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมเนื่องในวัน
71,000
อนุรักษมรดกไทย
งบดําเนินงาน
71,000
1.1 คาตอบแทน
1,800
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน
3
ชั่วโมง 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
1
งาน
10,000
พระพร
-คาจางจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระ
1
ครั้ง
10,000
เกียรติ และนิทรรศการโครงงาน
ศิลปวัฒนธรรม
-คาจางทําปายชื่องานพรอมโครงไม 1
ครั้ง
2,000 บาท
2,000
-คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
800 บาท
800
-คาจางจัดทําเอกสารสูจิบัตร
1
ครั้งๆละ
200
เลม ๆละ
85
บาท
17,000
ประกอบกิจกรรม
-คาวัสดุอุปกรณ
3,400 บาท
3,400
2 กิจกรรมที่ 2 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
งบดําเนินงาน
30,700
2.1 คาตอบแทน
2,400
- คาตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน
6
คนๆละ
400
บาท
2,400
ผลงานบุคคลผูม ีผลงานดีเดน
“รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ”
ครั้งที่ 13
2.1 คาใชสอย
28,300
- คาจางตกแตงบริเวณนิทรรศการ
1
งาน
3,000
และโถงหนาอาคาร
- คาจางทําโลรางวัล
1
ครั้งๆละ
5
รางวัลๆ ละ 2,500 บาท
12,500
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
800 บาท
800
- คาจางทําปายประกาศเกียรติคณ
ุ
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
4,000 บาท
4,000
ผูไดรับรางวัล
-คาจางจัดทํานิทรรศการรางวัล
1
ครั้ง
8,000
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 13
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
101,700
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุ ค ลากรในองค ก ร นั ก ศึ ก ษา คณาจารย มี จิ ต สํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ สมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ในฐานะที่ทรงเปน องคอุปถัมภ และเปนบุคคลตัว อยางในการอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมของชาติ
2. สังคมไดรูจักและเห็นคุณคาของบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก ในฐานะที่เปนบุคคลตัวอยาง ที่ทําคุณประโยชนในการสืบสานดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพรความรูสูสังคม
3. ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาภายในองคกร ตลอดจนนักเรียนและบุคลากรทั่วไปภายนอก
องคกร มีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
4. คณาจารย และนักศึกษา สามารถนําองคความรูที่ไดจากการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการการ
จัดการ การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได
5. คนไทยเกิดจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนมรดกทรัพยาการทางวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณและอัตลักษณ
ของชาติ มากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงคานิยมใหนิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4.โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
งบดําเนินงาน
100,000 บาท
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญาสําคัญในการเปนสถาบันเพื่อรอบรู
เชิดชู สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา โดยมีวิสัยทัศน สูการเปนศูนยขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
สงเสริมและประยุกตใชขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ดังนั้นนอกจากบทบาทหนาที่ดาน
การศึ ก ษาและอนุ รั ก ษ แ ล ว สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษายั งจํ า เป น ตอ งเป น ศูน ย ก ลางในการจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ
ศิล ปกรรมร ว มสมั ย เพื่ อ เป น การสานต อวิ ถีก ารสรางสรรคงานศิล ปกรรมตั้งแตอดี ตมาจนถึงป จ จุบั น ในจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาคมศิลปนที่จะมีบทบาทใน
การสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยในดินแดนมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยาง
แทจริง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดกิจกรรม สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัย จากศิลปนรับเชิญที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก :พระนครศรีอยุธยา” จากผลงานของศิลปนที่
เขารวมกิจกรรม
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29
ตัวชี้วัดที่ 30
ตัวชี้วัดที่ 31

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา
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 สกอ.
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 1 : เขาใจ
กลยุทธ 2 : ใกลชิด
กลยุทธ 3 : เปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธ 9 : ชูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ 14 : การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ
กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถิ่นตาง 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. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบที่ 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน
3.6. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.7. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
3.8. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.9. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน
3.10. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีขึ้นไป
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....100.....เปนเงิน...100,000..........บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก
: พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

100,000 1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

100,000 1 ครั้ง

100,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)

อัตราตอหนวย

1 กิจกรรมสรางสรรคศิลปถิ่น มรดกโลก : พระนครศรี อยุธยา
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
6
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ 800 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาอาหารวางและ
100 คนๆละ
1
มื้อๆละ
35 บาท
เครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
6
คนๆละ
2
มื้อๆละ
120 บาท
- คาจางทําปาย
2
ผืน ๆ ละ 1,500 บาท
ประชาสัมพันธ
- คาจางพิมพสูจิบัตร
200
ชุด ๆละ 100 บาท
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

100,000
57,600
57,600
42,400
3,500
1,440
3,000

20,000
14,460
100,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน นักศึกษา ศิลปน ครู อาจารย และบุคคลทั่วไป มีความตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมรวมสมัย “สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”
2. เปนการพัฒนาและจัดประสบการณดานการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยที่เปนประโยชนโดยเฉพาะกับ
นักศึกษาดานศิลปกรรม ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยที่ไดแรงบันดาลใจจากทองถิ่น
ไดเปนอยางดียิ่ง
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 85
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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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ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
161657208500 โครงการสงเสริมสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยประจํา ป พ.ศ.2559
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
2,700,000
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีภาระหนาที่ในการสงเสริมมุงสูความเปน
เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล สรางและพัฒนาองคความรู
สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีขอเสนอโครงการที่ผานการพิจารณาสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และมีงานวิจัยสถาบัน เพื่อมุงเนนการทํางานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ สรางองคความรู
ใหม แกไขปญหา พัฒนางานวิจัย อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นดวยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูที่เทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และพัฒนาสังคมใหป ระชาชนในประเทศมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใตเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัยที่ขอเสนอโครงการวิจัยผานการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสงเสริม สรางเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ แกนักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยใหนําเสนอ
ผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
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5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 สนับสนุนทุนในการทําวิจัยใหนักวิจัย
7
โครงการ
2 ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
7
โครงการ
3 ขอเสนอโครงการวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
7
โครงการ
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
งานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรืองานวิจัยหรือ งาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน โดยเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการวิจัย รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 40
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 30
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ 30

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

1,080,000 บาท
810,000 บาท
810,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

6

การปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบเสนทางของความเครียดจากการทํางานโดยใช
แบบสอบถาม Thai Job Content (Thai- JCQ) ใน
แรงงานไทยขามถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการดานการ
ทองเที่ยวสูความยั่งยืนของชุมชน ตําบลลาดชะโด อําเภอ
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความพรอมของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาไปสูการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในกลุม จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อางทอง และลพบุรี)
การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรที
นอยดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
ดอกโสน (Sesbaniajavanica)

7

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสราง

2
3
4

5

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 งวด
200,000
(40%)

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 งวด
150,000
(30%)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 งวด
150,000
(30%)

3 งวด
(100%)

500,000

3 งวด
(100%)

500,000

1 งวด
(40%)

200,000

-

-

1 งวด
(30%)

150,000

1 งวด
(30%)

150,000

3 งวด
(100%)

150,00

1 งวด
(40%)

60,000

-

-

1 งวด
(30%)

45,000

1 งวด
(30%)

45,000

3 งวด
(100%)

250,000

1 งวด
(40%)

100,000

-

-

1 งวด
(30%)

75,000

1 งวด
(30%)

75,000

3 งวด
(100%)
3 งวด
(100%)
3 งวด
(100%)

500,000

1 งวด
(40%)
1 งวด
(40%)
1 งวด
(40%)

200,000

-

-

150,000

-

-

160,000

-

-

1,080,000

-

-

1 งวด
(30%)
1 งวด
(30%)
1 งวด
(30%)

150,000

160,000

1 งวด
(30%)
1 งวด
(30%)
1 งวด
(30%)

400,000
400,000
2,700,000

120,000
120,000
810,000

120,000
120,000
810,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ

รวมเปนเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
งบอุดหนุน
2,700,000
1 การปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนดวยระบบเครือขาย
500,000
อินเทอรเน็ตกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 รูปแบบเสนทางของความเครียดจากการทํางานโดยใชแบบสอบถาม Thai Job Content (Thai- JCQ) ใน
500,000
แรงงานไทยขามถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทย
3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการดานการทองเที่ยวสูค วามยั่งยืนของชุมชน ตําบลลาดชะโด
150,00
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 ความพรอมของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาไปสูการ
250,000
จัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ
ลพบุรี)
5 การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด
500,000
จาก
6 ดอกโสน (Sesbaniajavanica)
400,000
7 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสราง
400,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,700,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. .ขอเสนอโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยใหกับนักวิจัยเพื่อใชในการดําเนินงานวิจัย
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําโครงการงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ไดเครือขายการวิจัยและการบริการวิชาการ ในนําเสนอผลงานวิชาการและการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 80
9.1.2 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จรอยละ 80
9.1.3 โครงการวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรรอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
450,000 บาท
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยเปนภาระงาน หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณาจารยในสถาบันการศึกษาในการสรางองคความรู
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน และนําความรูที่ไดไปถายทอดสูสังคมในระดับตาง ๆ ปจจัยที่สําคัญของการทํางาน
วิจัยใหประสบความสําเร็จคือ การเริ่มตนเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีมาตรฐานทางวิชาการ และสามารถนําไป
ยื่นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัย นักวิจัยรุนใหมในสถาบันการศึกษาหลายทานไดพยายามเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนตางๆ เชน ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน โดยผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) เปน
ตน มีนักวิจัยรุนใหมจํานวนมากที่ขาดทักษะ ประสบการในดานการเขียนขอเสนอโครงการทําใหไมไดรับทุนสนับสนุน
การทําวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึง ใหความสําคัญกับการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสําหรับนักวิจัยรุนใหม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จในการทํางานวิจัย เปนกลไกและ
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยรุนใหมเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางถูกตองและนําไปสูการเขียนบทความ
วิชาการไดอยางถูกหลักเกณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยขึ้น เพื่อเปน
ชองทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดเพิ่มพูนความรูดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย และนําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปนประโยชนตอการพัฒนา
สังคมและประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัด การวิจัย และการพัฒนา ไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางถูกตองตาม
มาตรฐาน และนําไปสูความสําเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
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3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการจากการใหคําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติได
4. เพื่อเพิ่มจํานวนนักวิจัยและคณาจารยที่สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางถูกตองและไดรับการตอบ
รับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติได
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 ไดนักวิจัยรุนใหมที่เขารวมโครงการ 4 คณะ
2 ไดขอเสนอโครงการวิจัยที่พรอมใชยื่นขอทุนสนับสนุน
3 ไดบทความวิชาการที่สงตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

ปริมาณ
120
120
40

หนวยนับ
คน
โครงการ
บทความ

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักวิจัยมีขอเสนอโครงการที่ไดจากการอบรมไดทุนสนับสนุนงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 60
2. มหาวิทยาลัยมีบทความไดรับการตอบรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติไม
นอยกวารอยละ 60
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน
450,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “เริ่มตนทําวิจัยเขียน
โครงรางวิจัยอยางไรดี”
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย”
กิจกรรมฝกปฏิบตั ิการ เรื่อง “เขียนบทความวิชการอยาง
ไรใหไดพีพิมพ รุนที่ 1”
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
150,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

1 ครั้ง

150,000

1 ครั้ง

150,000

-

-

1 ครั้ง

150,000

-

-

-

-

1 ครั้ง

150,000

-

-

1 ครั้ง

150,000

-

-

-

-

3 ครั้ง

2,700,000

-

-

3 ครั้ง

450,000

-

-

-

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

งบอุดหนุน
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เริ่มตนทําวิจัยเขียนโครงรางวิจัยอยางไรดี”
1.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
10
ชม. ๆ ละ
600 บาท
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหาร
50
คนๆ ละ
3
มือ้ ๆ ละ
250 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
50
บาท
-คาที่พัก
30 หองๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
1,500 บาท
-คาเชาเหมารถ
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 35,000 บาท
-คาวัสดุในการอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 1,000 บาท
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย”
2.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
10
ชม. ๆ ละ
600 บาท
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหาร
50
คนๆ ละ
3
มือ้ ๆ ละ
250 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
50
บาท
-คาที่พัก
30 หองๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
1,500 บาท
-คาเชาเหมารถ
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 35,000 บาท
-คาวัสดุในการอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 1,000 บาท
3 กิจกรรมฝกปฏิบัตกิ าร เรื่อง “เขียนบทความวิชการอยางไรใหไดพีพิมพ รุนที่ 1”
3.1 คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
10
ชม. ๆ ละ
600 บาท
3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
-คาอาหาร
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
250 บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดืม่
50
คนๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
50
บาท
-คาที่พัก
30 หองๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
1,500 บาท
-คาเชาเหมารถ
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 35,000 บาท
-คาวัสดุในการอบรม
1
ครั้งๆ ละ
1
งาน ๆ ละ 1,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการฉพาะคาใชสอยลัคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
450,000
150,000
24,000
24,000
126,000
37,500
7,500
45,000
35,000
1,000
150,000
24,000
24,000
126,000
37,500
7,500
45,000
35,000
1,000
150,000
24,000
24,000
126,000
37,500
7,500
45,000
35,000
1,000
450,000
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัด การวิจัย และการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
2. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยาง
ถูกตองตามมาตรฐาน และนําไปสูความสําเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
3. ผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและนําไปสู
การตีพิมพวารสารในระดับชาติและนานาชาติได
4. มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักวิจัยและคณาจารยที่สามารถเขียนบทความวิชาการไดอยางถูกตองและไดรับ
การตอบรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 80
9.1.2 จํานวนผูเขารวมการอบรมรอยละ 80
9.1.3 โครงการวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรรอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปที่ผานมา
อาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
100,000 บาท
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เปนสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพื่อทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีหนาที่ในการสงเสริมการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
สากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและ
ของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอื่นเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ ของคนในท อ งถิ่ น รวมทั้ ง ศึ ก ษา ส ง เสริ ม สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมากจากแนว
พระราชดําริ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยที่เปนกระบวนการสรางองค
ความรูและภูมิปญญาที่สําคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจ
หลักคือพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมจัดกระบวนการวิจัย
และบริ ก ารวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนให ค วามร ว มมื อ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให นั ก วิ จั ย เข า ร ว มนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีระดั บชาติและนานาชาติเป นประจําทุกป สถาบัน วิจัยและพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อใหนักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปเผยแพรในหนวยงานตาง ๆ ที่เปนเครือขาย
และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น และตอบสนองตัวชี้วัดและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัยให
บรรลุเปาหมาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม และสนับสนุนนักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปเผยแพรในระดับชาติ ตลอดจนได
สรางเครือขายงานวิจัยระดับชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 604
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand
Research Expo

ปริมาณ
1

หนวยนับ
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัยที่เขารวมกิจกรรมสามารถตีพิมพ เผยแพร ไดในระดับชาติ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ

100

เปนเงิน

100,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจยั
Thailand Research Expo
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

100,000

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
100,000
1

100,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการ/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo
100,000
งบอุดหนุน
100,000
1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ
100,000
- คาเบี้ยเลี้ยง
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
100,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักวิจัยได นําเสนอ เผยแพร ผลงาน งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในระดับชาติ ตลอดจน
ไดสรางเครือขายงานวิจัยระดับชาติเพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพรในแหลงทุนตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80
9.1.2 นักวิจัยไดเขารวมกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยในกลุมเครือขาย ไมนอยกวารอยละ 80
9.1.3 ผลงานวิจัยไดผานการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
เงินอุดหนุน
45,600 บาท
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบัน วิจั ยและพัฒ นาเป นส วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ จัดตั้งสวนราชการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 20 ก มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ตามกรอบโครงสราง
อัต รากํ าลั ง จํ านวน 9 คน ประกอบด ว ย หั ว หนาสํานักงานผูอํานวยการ ซึ่งเปน ตําแหนงประเภทบริห าร ระดับ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการ
ศึกษา และเจาหนาที่วิจัย
เพื่อเปนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาความสามารถดานการทําวิจัย
2.เพื่อใหไดขอมูล ขอเสนอ แนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารของสถาบันวิจัยพัฒนา
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 5 (ระดับสถาบัน)
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
องคประกอบที่ 3 (ระดับสํานัก/สถาบัน) การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 3.4 แผนพัฒนาบุคลากร
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 เขาใจ
เปาประสงคที่ 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน
ภารกิจตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
รอยละ 80
4. เครือขายความรวมมือ
 ไมมีเครือขาย
5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 บุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนา
2 มีงานวิจัยจากงานประจํา

ปริมาณ
9
9

หนวยนับ
คน
เรื่อง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.บุคลากรมีผลงานในการนําเสนอเพื่อปรับระดับตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ

27.41 เปนเงิน 12,500 บาท
72.59 เปนเงิน 33,100 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2

กิจกรรมที่ 1 อบรมความรูเบื้องตน “งานประจําสูงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
12,500 1 ครั้ง
12,500
33,100
1 ครั้ง
33,100

ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2

45,600

1 ครั้ง

12,500

1 ครั้ง

33,100

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมความรูเบื้องตน “งานประจําสูงานวิจัย
งบอุดหนุน
1.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
6
ชั่วโมง ๆ ละ
1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาเหมารถ
- คาอาหารวาง
10 คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
- คาอาหาร
10 คน ๆ ละ
1
มื้อ ๆ ละ
- คาหองประชุมสัมมนา
- คาถายเอกสาร
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
งบอุดหนุน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
9
ชั่วโมง ๆ ละ
2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาเชาเหมารถ
- คาหองพัก
6
หอง ๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
- คาอาหารวาง
10 คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
- คาอาหาร
10 คน ๆ ละ
3
มื้อ ๆ ละ
- คาหองประชุมสัมมนา
- คาถายเอกสาร

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนตนแบบของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 เบิกจายแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
9.1.2 ไดผลงานวิจัย 9 เรื่อง
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยดูจากเลมรายงานผลการวิจัย

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

600 บาท
50 บาท
350 บาท

600 บาท
1,200 บาท
50 บาท
350 บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
12,500
12,500
3,600
3,600
8,900
2,500
1,000
3,500
1,500
400
33,100
33,100
5,400
5,400
27,100
5,000
7,200
1,000
10,500
3,000
1,000

45,600
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161657208900 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผนดิน
 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
71,000 บาท
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร มนุษยจึงจําเปนที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค สิ่งใหม ๆ การที่มนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําให
เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคล
มาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดี
ตอองคการ และการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของ
ตนเองและผูรวมงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาเปน หน ว ยงานหนึ่ งตามโครงสร า งการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการและงานวิจัยตามพันธกิจ จึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองสายงานภายในหนวยงานใหสอดคลองกับพันธกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานกําหนดตําแหนง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได
เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
2. เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 3 พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี คุณภาพระดับมืออาชีพ
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเดิม

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1 บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการ
2 ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ปริมาณ
1
1

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
3. บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการไมนอยกวารอยละ 80
4. บุคลากรไดศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 42.25 เปนเงิน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 57.75 เปนเงิน

30,000 บาท
41,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 | 613
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและ
บริการวิชาการ
ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
30,000

2559

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

1 ครั้ง

30,000

1 ครั้ง

41,000

-

-

-

-

1 ครั้ง

41,000

-

-

2 ครั้ง

71,000

-

-

1 ครั้ง

30,000

1

41,000

-

-
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 บุคลากรไดเขารวมประชุมการพัฒนางานดานวิจัยและบริการวิชาการ
งบอุดหนุน
ปริมาณรายการ

ลํา
ดับ

1.1 คาใชสอย
-คาที่พัก
-คาพาหนะ
-คาลงทะเบียน
-คาเบี้ยเลี้ยง

3

หองๆ ละ

3

คืน ๆ ละ

2 ศึกษาดูงานดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

งบอุดหนุน

2.1 คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง
-คาที่พัก
-คาเชาเหมารถ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนวย (บาท)
30,000
30,000
30,000
1,600 บาท
14,400
7,640
4,000
3,960
41,000
41,000
41,000
5,000
21,000
15,000
71,000

อัตราตอหนวย

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรภายในหนวยงานไดรับการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานตางๆ อยางมีประสิทธิผล
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพรอยละ 80
9.1.2 บุคลากรไดเขารวมโครงการรอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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 โครงการที่จัดทําขึ้นใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจาย:
วงเงินงบประมาณ:
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบเงินอุดหนุน
100,000 บาท
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพร บทความ และ
งานวิจัยในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวารสารของมหาวิทยาลัยยังไมมีมาตรฐานที่จะเปนแหลง
ในการตีพิมพเผยแพร เพื่อใหบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดมีแหลงในการตีพิมพเผยแพรมากขึ้น
ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ในดานงานวิจัยมากขึ้นและตอบสนองตัวชี้วัดดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยจึงจัดทําโครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อจัดทําวารสารตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและบทความในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.เพื่อสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย และบทความใหกับชุมชน สถาบันการศึกษาตาง ๆ
3.เพื่อจัดทําวารสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องคประกอบที่ ......... ตัวบงชี้ .....................................................................................
ตัวบงชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับไมนอย
กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขาย
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1 จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 30/3 บทความ/
สังคมศาสตร
เลม
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TCI และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด รอยละ 80
2. นักวิจัยไดรับการยกยองจากตีพิมพ เผยแพร และการเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย รอยละ 80
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ
22
เปนเงิน 22,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ
24
เปนเงิน 24,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ
24
เปนเงิน 24,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ
30
เปนเงิน 30,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานบทความ
คาใชสอย
- คาจางจัดทําเลมวารสาร
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดําเนินกิจกรรม
คาสาธารณูปโภค
- คาแสตมปและจดหมายลงทะเบียน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
-
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ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

ปริมาณ

งบประมาณ

30 บทความ/
3 เลม

100,000

1 ครั้ง
30 บทความ

18,000
36,000

10

12,000

10

12,000

10

12,000

1
-

18,000
-

300 เลม

36,000

-

-

100

12,000

100

12,000

100

12,000

1 ครั้ง

3,000

1

3,000

-

-

-

-

-

-

2 ครั้ง

7,000
100,000

2

7,000
22,000

-

24,000

-

24,000

-

30,000
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รวมเปนเงิน
อัตราตอหนวย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทําตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
100,000
งบอุดหนุน
100,000
1.1 คาตอบแทน
54,000
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
1
ครั้ง ๆ ละ
6
คน ๆ ละ
3,000 บาท
18,000
กองบรรณาธิการ
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
30 เรื่อง ๆ ละ
2
คน ๆ ละ
600 บาท
36,000
อานบทความ
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
1
ครั้ง ๆ ละ 300
ดวง ๆ ละ
15
บาท
4,500
1
ครั้ง ๆ ละ 300
ดวง ๆ ละ
5
บาท
1,500
- คาแสตมปและจดหมาย
ลงทะเบียน
1
ครั้ง ๆ ละ 300
ดวง ๆ ละ
3
บาท
900
1
ครั้ง ๆ ละ 100
ดวง ๆ ละ
1
บาท
100
100,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนวารสารที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและบทความในกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น
2. นักวิจัยไดรับการสงเสริมเผยแพรงานวิจัย และบทความใหกับชุมชน สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีจํานวนวารสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI เพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1.1 ไดจํานวนบทความและงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80
9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
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
 งบแผนดิน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:

ลักษณะโครงการ
โครงการประจํา คือ งานที่ดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6.1 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ไดรบั การเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทีน่ ําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนโครงการวิจยั
2. จํานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
94,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักคือ การบริหารงานดานการวิจัยและการบริหารงานดาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะกําหนด
วิสั ย ทั ศน แผนกลยุทธ แผนปฏิ บั ติร าชการประจําป รวมทั้งงานประกัน คุณภาพการศึกษาใหมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการทบทวนแผนกลยุทธ
ระยะ 5 ป ปรั บ แผนปฏิ บั ติราชการ ผลการดํ า เนิน งาน ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ตัว ชี้วัด แผนปฏิบัติงาน
แผนการใช จ า ยงบประมาณ ให มี ค วามชั ด เจนสอดคล อ งกั บ แผนของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายดานการศึกษา ตามกรอบการพัฒนาการศึกษา ในระยะ 15 ป นโยบายการพัฒนาสูความ
เปนเลิศ การใชเกณฑระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และการที่
จะดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวนั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียในมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหการดําเนินงานดานแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประสบความสําเร็จ อีกทั้งในการดําเนินงาน
ของโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตอเนื่องที่เกิด ยังสงผลที่ดีตองานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อทบทวนการจั ดทํ า แผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นาสถาบัน วิจัย และพัฒ นา และทบทวนนโยบายการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับพันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน
2. เพื่อระดมสมองและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนกล
ยุทธระยะ 5 ป และงานประกันคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ร ะบบธรรมาภิ บ าลภายในองค ก ร และถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ใ ห กั บ บุ ค ลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. เพื่อเปนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก
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3. ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
 สกอ.
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 7 ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 9 ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. เครือขายความรวมมือ
 มีเครือขายเพิ่มขึ้น ไดแก
 ภายในประเทศ

เครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ

5. เปาหมาย
1.เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1
ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ
15
คน
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนดําเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการทบทวน และรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ
3.เปาหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 94,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถ
- คาที่พัก
- คาอาหารวาง
- คาอาหาร
- คาหองประชุมสัมมนา
- คาถายเอกสารในการจัดทําแผน
- คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
25,600
3,000
26,250
5,000
10,000
9,150
94,000

2557

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
25,600
3,000
26,250
5,000
10,000
9,150
94,000
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ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ปริมาณหนวยตอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
งบอุดหนุน
1.1 คาใชสอยและวัสดุ
- คาเชาเหมารถ
- คาที่พัก
8
หอง ๆ ละ
2
คืน ๆ ละ
- คาอาหารวาง
15 คน ๆ ละ
4
มื้อ ๆ ละ
- คาอาหาร
15 คน ๆ ละ
5
มื้อ ๆ ละ
- คาหองประชุมสัมมนา
- คาถายเอกสารในการจัดทําแผน
- คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ
ฯลฯ

ลํา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตอหนวย
อัตรา หนวย

1,600 บาท
50 บาท
350 บาท

รวมเปนเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
94,000
94,000
94,000
15,000
25,600
3,000
26,250
5,000
10,000
9,150

94,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และทบทวนนโยบาย
การดําเนินงานที่สอดคลองกับพันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน ไดชัดเจนยิ่ง
2. บุคลากรไดรับความรูและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธระยะ 5 ป
และงานประกันคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเปนการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอก
9. การประเมินผลการดําเนินงาน
10.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2558
10.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ

