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คํานํา 
 
  แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  (เพ่ิมเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณรายจายการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( เพ่ิมเติม) โดยเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวาง
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552– 2554  ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง  
เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน  ผลผลิต  ตัวชี้วัดและ 
กิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 3,256,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพ่ิมเติม) ฉบับนี้ จะเปนประโยชน ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

 
(นายบูรพาทศิ  พลอยสุวรรณ) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
21 กรกฎาคม 2553 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) 

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบ บัณฑิตศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,256,000 บาท 

 
นโยบาย
ตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

 
นโยบายที่ 1 
เรงดวนที่จะ
เร่ิมดําเนินการ
ในปแรก 

 นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น  
นโยบาย
ยอย 

 

นโยบายยอย
ท่ี 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน 

 ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
ประเด็นนโยบายที่ 

3.4 นโยบายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
1: การสราง
ความเชื่อมั่น
และการ
กระตุน 

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  

แผนงาน: 
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ 
ความมั่นคง
ดานสังคม 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
กระทรวง 

 

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนด 

 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพ 

 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ 

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ 
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ

และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 นักเรียนใน
สังกัด

มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

 

เพ่ือบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/ 

ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการผลิต
กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

และสาขาที่ขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 

เพ่ือผลติกําลังคนที่มี
คุณภาพตามความตอง 

ของประเทศ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนา
รวมท้ัง 

ถายทอดองคความรู
และสราง 

นวัตกรรมที่นําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ทองถิ่นและประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

กลยุทธ
หนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการบริการดาน
สุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาที่เปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ีเปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเปาหมายและ 
งานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน 

มุงเนนการผลิต
บัณฑิตภูมิปญญา
ไทยสูสากล 

ผลผลิต  

การสนับสนุน
การจัด

การศึกษาโดย
ไมเสีย 
คาใชจาย 

 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
สังคมศาสตร 

ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
องคความรู 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  - บาท  - บาท - บาท 3,256,000 บาท - บาท - บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของ
งบประมาณรายจายการจัดการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
(เพิ่มเติม) 

 
ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

- คน 1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ -  

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  -บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

- คน 1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ - 1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
- 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

- คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ - 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

- คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ - 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
10,766,560 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
72 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
- บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

- คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ - 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 
- 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

-โครงการ 2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ - 2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

- คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

-โครงการ 1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ - 1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
- 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

- คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย -โครงการ 1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ - 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

- 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

- ผลงาน 

 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา    
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (เพิ่มเติม) 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 3,256,000 บาท 

สรุปงบประมาณรายจายการจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม   
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3,256,000 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,256,000 100.00 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น 3,256,000   
สรุปงบประมาณรายจายการจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน ผลผลติ-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม   
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป   
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - - - - 2,537,482 437,000 281,518 - - - 3,256,000 100.00 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - - - 2,537,482 437,000 281,518 - - - 3,256,000 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - 2,537,482 437,000 281,518 - - - 3,256,000 100.00 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ   
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู   
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น - - - - 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร   
เงินเดือนและคาจางประจํา   
คาตอบแทนพนักงานราชการ   
คาจางชั่วคราว   
งบดําเนินงาน 2,974,482 91.35 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,537,482 77.93 
คาสาธารณูปโภค 437,000 13.42 
งบลงทุน   
คาครุภัณฑ 281,518 8.65 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอื่น   

รวม 3,256,000 100.00 
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

4.1 สํานักงานอธิการบดี 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

4.1.8  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

งานจัดทําดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 

รวมทั้งสิ้น 2,537,482 437,000 281,518 3,256,000 100.00 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
4.  งานบรหิารจัดการการศึกษา 

4.1  สํานักงานอธิการบดี 
4.1.8 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4.1.8.1  งานดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (เพิ่มเติม) 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสรางการ

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,256,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหนาที่จัดดําเนินการทางดานการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  การศึกษาในระดับนี้เนนหนักทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู  ความเขาใจ  มีประสบการณและสามารถนําความรูไปพัฒนาวิชาชีพของตนให
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ทองถิ่นและประเทศชาติ  รวมทั้งทางหลักสูตรตองมี
การจัดกิจกรรมเสริมทางดานตางๆใหแกนักศึกษา การศึกษาดูงานตามหนวยงานหรือโรงเรียนตางๆเพ่ือเสริมประสบการณ
ของนักศึกษา การสัมมนาทางวิชาการตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา การสัมมนากอนและหลังการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะตองทําการศึกษา คนควา และวิจัย
เพ่ือทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกอนการสําเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดการศกึษาในรายวิชาตางๆทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตามหลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู ปริญญาโท 

สาขาตางๆ และปริญญาเอกสาขาการบรหิารการศึกษา 
2. เพ่ือตอบแทนกรรมการคุมสอบ 
3. เพ่ือใหนักศกึษาไดรวมกิจกรรมตางๆ เขารับการอบรมและการสมัมนาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือเสริม 

ประสบการณดานตางๆ 
      4. เพ่ือใหการทําวิทยานพินธและการคนควาอิสระของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

5. เพ่ือใหนักศกึษาสามารถศกึษาในระดับบณัฑิตศึกษาไดเปนอยางดีภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
6. เพ่ือใหนักศกึษาสามารถคนควาเอกสารประกอบการเรยีนผานการใชหองสมุดและหนวยงานดานสารสนเทศของ 

มหาวทิยาลัย และมีสุขภาพดผีานการดแูลของหองพยาบาลของมหาวิทยาลยั 
7. เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและพอเพียง 
8. เพ่ือใหนักศกึษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครูไดฝกประสบการณในโรงเรียนตางๆและไดรับการนเิทศจาก 

อาจารยนิเทศ การสัมมนากอนฝกและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 
9. เพ่ือใหมีเอกสารคูมือการจัดทําวทิยานิพนธและการคนควาอิสระใหกับนักศึกษา 
10. เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีบัตรนักศึกษา 
11. เพ่ือจัดหาวัสดทุี่จาํเปนตองใชในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

      12.เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่จําเปนตองใชในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
      13.เพ่ือซอมบํารุงหองเรียนและครุภัณฑที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนและงานที่เก่ียวของในสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
     14.เพ่ือจางเหมายานพาหนะในการติดตอธุรการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
     15.เพ่ือดูแลสาธารณูปโภคในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
7 หลักสตูร 

1.2 มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 120 เลม 
1.3 จํานวนวทิยานพินธระดับปริญญาโท ระดับปรญิญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 
28 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสตูรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร 
2.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดใหมีอยางครบถวนตามมาตรฐานหลักสตูร 
2.3. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเรจ็การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิเปนไปตามเกณฑการสําเรจ็การศึกษา

ของแตละหลักสูตร 
2.4. มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสตูรไดศึกษาเรียนรูตลอดป

การศึกษา 
3.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษา 
3.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละหลักสูตร 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 จัดการเรียนการสอน             
2 จัดอาจารยท่ีปรึกษา                  
3 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุสารสนเทศ             
4 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                 
5 จัดอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาท้ังในและนอกสถานที่             
6 จัดทําเอกสารคูมือ                                               
7 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ             
8 ฝกประสบการณวิชาชีพครู              
9 บัตรนักศึกษา             
10 คุมสอบ             
11 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน             
12 จัดหาครุภัณฑ             
13 โทรศัพท ไปรษณีย             
14 ไฟฟา - ประปา             
15 จางเหมาดําเนินการ             
16 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง             
17 พัฒนาการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา             
18 จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

ปริมาณ
รวมทั้ง
สิ้น 

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

1 จัดการเรียนการสอน 1 ภาค
การศึกษา 

   1 

2 จัดอาจารยท่ีปรึกษา      1 ภาค
การศึกษา 

   1 

3 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ
สารสนเทศ 

1 ภาค
การศึกษา 

   1 

4 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา     1 ภาค
การศึกษา

   1 

5 จัดอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาทั้งใน
และนอกสถานที่ 

1 ภาค
การศึกษา 

   1 

6 จัดทําเอกสารคูมือ                             1 ภาค    1 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

ปริมาณ
รวมทั้ง
สิ้น 

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

การศึกษา
7 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 1 ภาค

การศึกษา
   1 

8 ฝกประสบการณวิชาชีพครู  1 ภาค
การศึกษา

   1 

9 บัตรนักศึกษา 1 ภาค
การศึกษา

   1 

10 คุมสอบ 1 ภาค
การศึกษา

   1 

11 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1 ภาค
การศึกษา

   1 

12 จัดหาครุภัณฑ 4 คร้ัง    4 
13 โทรศัพท ไปรษณีย 2 คร้ัง    2 
14 ไฟฟา - ประปา 1 ภาค

การศึกษา
   1 

15 จางเหมาดําเนินการ 2 คร้ัง    2 
16 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 1 ภาค

การศึกษา 
   1 

17 พัฒนาการดําเนนิงานบัณฑิตศึกษา 1 ภาค
การศึกษา 

   1 

18 จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการ 1 ภาค
การศึกษา 

   1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 จัดการเรียนการสอน 669,000    669,000 

2 จัดอาจารยท่ีปรึกษา 35,900    35,900 

3 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุสารสนเทศ 356,160    356,160 

4 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 22,260    22,260 

5 จัดอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

371,355    371,355 

6 จัดทําเอกสารคูมือ 
25,000    25,000 

7 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 171,550    171,550 

8 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 150,920    150,920 

9 บัตรนักศึกษา 26,320    26,320 

10 คุมสอบ 18,000    18,000 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 267,287    267,287 

12 จัดหาครุภัณฑ 281,518    281,518 

13 โทรศัพท ไปรษณีย 30,000    30,000 

14 ไฟฟา-ประปา 407,000    407,000 

15 จางเหมาดําเนินการ 38,400    38,400 

16 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเช้ือเพลิง 30,000    30,000 

17 พัฒนาการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 255,830    255,830 

18 จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการ 99,500    99,500 

 รวม 3,256,000    3,256,000 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดการเรยีนการ
สอน 

      669,000 

1.1 คาตอบแทนการสอน        
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 64 ชั่วโมงละ 400 บาท 384,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 17 ชั่วโมงละ 600 บาท 153,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 11 ชั่วโมงละ 800 บาท 132,000 

2. กิจกรรมหลักท่ี  2 จัดอาจารยท่ี
ปรึกษา          

      35,900 

2.1 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา        
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 19 คนละ 100 บาท 1,900 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 206 คนละ 100 บาท 20,600 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 24 คนละ 100 บาท 2,400 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 22 คนละ 200 บาท 4,400 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 27 คนละ 200 บาท 5,400 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 6 คนละ 200 บาท 1,200 

3. กิจกรรมหลักท่ี  3 หองสมุด     
หองพยาบาล และวัสดุสารสนเทศ     

      356,160 

3.1 คาใชสอยและคาวัสดุสารสนเทศ        
 -หนังสือประกอบการเรียนการสอน 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 77,910 บาท 155,820 
 -ยาและเวชภัณฑ 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 11,130 บาท 22,260 
 -คาวัสดุสารสนเทศ เชน สายเคเบิล 

สายเชื่อมอินเตอรเน็ต โตะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร-เกาอ้ี ฯลฯ 

2 คร้ัง 1 คร้ังละ 89,040 บาท 178,080 

4. กิจกรรมหลักท่ี  4 การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา                                  

      22,260 

4.1 คาใชสอย        
 -คาใชสอย 1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 22,260 บาท 22,260 

5. กิจกรรมหลักท่ี  5 จัดอบรม ศึกษา
ดูงานและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

      371,355 

5.1 คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ   
คาเบี้ยเล้ียง ท่ีพัก และคาจางเหมา 

       

 -คาวิทยากรบรรยาย 12 คน 15 ชั่วโมงละ 600 บาท 108,000 
 -คาวิทยากรบรรยาย 6 คน 10 ชั่วโมงละ 800 บาท 48,000 
 -คาใชสอย 3 คร้ัง 1  คร้ังละ 10,000 บาท 30,000 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร กระดาษ 

หมึกปร้ินเตอร ฯลฯ 
3 คร้ัง 1 คร้ังละ 26,675 บาท 119,025 

 -คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก 5 คร้ัง 1 คร้ังละ 7,466 บาท 37,330 
 -คาวัสดุเชื้อเพลิง 3 คร้ัง 1 คร้ังละ 3,000 บาท 9,000 
 -คาจางเหมายานพาหนะ       20,000 

6. กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดทําเอกสาร
คูมือ  

      25,000 

6.1 คาจาง        
 -คูมือการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ 
250 เลม 1 เลมละ 100 บาท 25,000 

7. กิจกรรมหลักท่ี  7 จัดหาวัสดุฝก
ปฏิบัติ 

      171,550 

7.1 คาวัสดุ  
เชน คาถายเอกสาร หนังสือ CD-R 
อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

       

 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู       
ภาคปกติ 

1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 21,600 บาท 21,600 

 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู            
ภาคพิเศษ 

1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 98,250 บาท 98,250 

 -หลักสูตรป.โท การบริหารการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 22,000 บาท 22,000 
 -หลักสูตรป.โท ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 27,000 บาท 27,000 

 -หลักสูตรป.โท บริหารธุรกิจ 1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2,700 บาท 2,700 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

8. กิจกรรมหลักท่ี 8 ฝกประสบการณ
วิชาชีพคร ู                                 

      150,920 

8.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ        
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 3 คร้ัง 106 คนละ 300 บาท 95,400 
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 3 คร้ัง 24 คนละ 300 บาท 21,600 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ 
2 คร้ัง 1 คร้ัง 16,960 บาท 33,920 

9. กิจกรรมหลักท่ี  9 บัตรนักศึกษา       26,320 
9.1 คาใชสอย        

 -จํานวนนักศึกษา  188 คน 1 คนละ 140 บาท 26,320 
10. กิจกรรมหลักท่ี  10 คุมสอบ       18,000 

10.1 คาตอบแทน        
 -คาตอบแทนกรรมการสอบ        18,000 

11. กิจกรรมหลักท่ี  11 จัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 

      267,287 

11.1 คาวัสดุ        
 -คาวัสดุ เชน แฟมเอกสาร กระดาษ 

ปากกา หมึกปร้ินเตอร ฯลฯ 
3 คร้ัง 1 คร้ังละ 89,095.67 บาท 267,287 

12. กิจกรรมหลักท่ี  12 จัดหาครุภณัฑ       281,518 
12.1 คาครุภัณฑ        

 -คอมพิวเตอรต้ังโตะ 5 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 19,000 บาท 95,000 
 -กลองดิจิตอล 1 ตัว 1 ตัวละ 25,000 บาท 25,000 
 -ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1 ชุดละ 14,500 บาท 14,500 
 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 3 เคร่ือง 1 เคร่ือง 49,006 บาท 147,018 

13. กิจกรรมหลักท่ี  13 โทรศัพท 
ไปรษณีย 

      30,000 

13.1 คาสาธารณูปโภค        
 -คาโทรศัพท 2 เดือน 1 เดือนละ 2,500 บาท 5,000 
 -คาไปรษณีย 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 25,000 บาท 25,000 

14. กิจกรรมหลักท่ี  14 ไฟฟา-ประปา       407,000 
14.1 คาสาธารณูปโภค        

 -คาไฟฟา-ประปา 2 เดือน 1 เดือนละ 203,500 บาท 407,000 
15. กิจกรรมหลักท่ี  15 จางเหมา

ดําเนินการ 
      38,400 

15.1 คาจาง        
 -ดําเนินการ 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 9,600 บาท 38,400 

16. กิจกรรมหลักท่ี  16 จางเหมา
ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 

      30,000 

16.1 คาจาง        
 -คาจางเหมายานพาหนะ 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 7,500 บาท 15,000 
 -คาวัสดุเชื้อเพลิง 3 คร้ัง 1 คร้ังละ 5,000 บาท 15,000 

17. กิจกรรมหลักท่ี  17 พัฒนาการ
ดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 

      255,830 

17.1 คาตอบแทนและวัสดุ        
 -วิทยากรบรรยาย 25 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงละ 800 บาท 20,000 
 -อาจารยประจําหลักสูตร 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 25,000 บาท 50,000 
 -คาวัสดุ 4 คร้ัง 1 คร้ังละ 32,500 บาท 185,830 

18. กิจกรรมหลักท่ี  18 จางเหมา
ปรับปรุงหองปฏิบัติการ 

      99,500 

18.1 คาจาง        
 -คาจางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการ 4 หอง 1 หองละ 24,875 บาท 99,500 
         
         
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   3,256,000
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสตูรทีมี่มาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
2. นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม 

ทองถิ่นและประเทศชาต ิ
3. มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คงอยู 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมหลักสตูร 
1.4. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา 
1.5. จํานวนวทิยานพินธระดับปริญญาโท ระดับปรญิญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาทีเ่ขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน 

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบังคับบัญชา 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,256,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ทีด่ินและส่ิงกอสราง 
 

รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 

(บาท) 
คุณลักษณะ / คําช้ีแจง 

1.คอมพิวเตอรต้ังโตะ 5 เคร่ือง 19,000 95,000 คุณลักษณะ 
 
1. คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 
2. หนวยประมวลผลความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz 
3. หนวยความจําหลักไมนอยกวา 1 GB 
4. หนวยเก็บขอมูล ไมนอยกวา 250 GB 
5. สวนเช่ือมระบบเครือขาย (Network Controll)ท่ีมีความเร็ว 100 
Mbps  เปนอยางนอย 
6. จอภาพแบบ  LCD ขนาดไมนอยกวา  17 น้ิว 
 

2.กลองดิจิตอล 1 ตัว 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
 

1. กลองถายภาพประเภท SLR 
2. ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล 
3. คาความไวแสงไมนอยกวา 3,000 
4. รองรับระบบ Live View 
5. ขนาดหนาจอแสดงผลไมนอยกวา 2.5 น้ิว 
6. ระบบจุดโฟกัสไมนอยกวา 7 จุด 
 

3.ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 14,500 14,500 คุณลักษณะ 

ตู ลําโพง 8" x 2 พรอมเครื่องขยายเสียง 100W RMS ชุด
เคลื่อนยายงาย ลําโพงพกพา 

1. เคร่ืองขยายเสียง 100 W. RMS 
2. ลําโพง 2 x 8 น้ิว + เสียงแหลม  
3. พรอม CD/DVD MP3, FM,  
4. ไมโครโพน แบบไรสาย 2 ตัว (ไมคลอย)  
5. ชองตอ แบบ USB  
6. มีปุมควบคุมเสียง เอ็คโค ในตัว  
7. ชองตอไมโครโพนแบบสายเพิ่ม ได 2 ชอง  
8. ชองตอสัญญาณภาพออก AV ในกรณีเปดแผน VCD, DVD  
9. รีโมทควบคุมไรสาย  
10. แบตเตอรี่ในตัว ใชงานได 2-4 ช่ัวโมง  
11. นํ้าหนัก 19 กก.  
12. ขนาด 26.0 x 26.0 x 73.5 ( กวาง x ลึก x สูง )  

4.เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแขวนเพดาน 

3 เคร่ือง 49,006 147,018 คุณลักษณะ 
 
1. ขนาด 34,200 บีทียู 
2. ไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3. ไดรับมาตรฐาน มอก , มาตรฐาน CE และ ISO 
4. ชุดควบคุมแบบมีสายตัวเลขแบบดิจิตอล 
5. ราคารวมคาติดตั้ง  
 

รวมทั้งส้ิน   281,518  
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